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 אזהרות ואמצעי זהירות 
תוכננו ונבנו בהתאם לתקנות ולדרישות ארצות  Sסורק  Provizio® SEM -ו Provizio® SEM FHסורק 

הברית (ארה"ב), כמו גם לתקנים אמריקניים ובינלאומיים להפעלת ציוד חשמלי, תאימות אלקטרומגנטית 
 ודרישות בטיחות.

כדי למנוע נזק לציוד, אנא קרא  שימוש או טיפול לא תקינים, עם זאת, עלולים לגרום לנזק ו / או לפציעה.
שלך. שמור הוראות אלה במקום  Provizio SEMאות ההפעלה לפני שתשתמש במערכת סורק בעיון את הור

 פעל על פי ההוראות שלהלן כדי להבטיח הפעלה בטוחה ונטולת בעיות של המערכת. בטוח.

 
זהירות: החוק הפדרלי (בארה"ב) מגביל מכירה זו למכירה על ידי או על פי הוראת רופא או רופא 

 מורשה. אחר

 

 

 אזהרות  
 :ניתן  יש לפעול על פי סטנדרט הטיפול להפחתת הסיכון להתפתחות פציעות לחץ / כיבים. אזהרה

כדי לתמוך בהתערבות מוגברת; אך הוא לעולם  Provizioשל  SEM-להשתמש בקריאות מסורקי ה
 לא אמור להיות הבסיס להפחתת ההתערבות.

 :אין להשתמש בסורקי ה אזהרה-SEM  שלProvizio ור שבור או פגוע בצורה אחרת. על ע 

 :יש להשתמש רק ברכיבי מערכת הסורק של  אזהרהProvizio SEM. 

 :כדי למנוע התפשטות של זיהום, יש לנקות ולחטא כראוי את סורקי ה אזהרה-SEM  שלProvizio 
 על פי ההוראות המופיעות במסמך זה לאחר השימוש בו במטופל.

 :חולים, השתמש בחיישן חד פעמי חדש ולא נפתח למטופל, לכל כדי למנוע זיהום צולב של  אזהרה
ניתן לסרוק מיקומים אנטומיים מרובים באמצעות אותו חיישן בפגישה אחת, עם זאת, וודא  פגישה.

 כי נעשה שימוש בחיישן חדש לכל הפעלה חדשה.

 :אין לנסות לנקות או לחטא חיישן מזוהם חד פעמי. אזהרה 

 שטחים מזוהמים (למשל, אם הוא נופל על הרצפה) יש לנקותו ולחטא אזהרה: אם המכשיר נוגע במ
 אותו לפני שמקבלים קריאה נוספת של המטופל.
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 אזהרה: אין לנסות לפרק את סורקי ה-SEM  שלProvizio SEM  או לשנות אותם בדרך אחרת מכיוון
רק על ידי  Provizio SEMניתן לטפל במערכת הסורק של  שהדבר עלול לגרום לסכנות לא מכוונות.

שלך או  BBIאנא פנה למומחה  .BBI) או מרכז שירות מורשה של Bruin Biometrics, BBIהיצרן (
 לשירות הלקוחות בנוגע לכל מכשיר שאינו פועל כראוי.

 .אזהרה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, ציוד זה חייב להיות מחובר רק לחשמל עם אדמת מגן 

 צצות, אין להשתמש בסורקי האזהרה: כדי להימנע מסכנת התפו-SEM  שלProvizio  בנוכחות
 חומרי הרדמה דליקים. 

  אזהרה: סורקS SEM  שלProvizio תחילה. לא יפעל כראוי מבלי התקנה של ראש חיישן חד פעמי 

 :ודא כי אין חומר זר בחריץ הטעינה לפני שתניח את הסורק במרכז הטעינה. אזהרה 

 זהירות 
 :הבדוק את סורק  זהירות-SEM  שלProvizio .אם  אם קיים נזק או קצוות חדים לפני כל שימוש

אל תנסה  יתגלה נזק או קצוות חדים, אנא פנה לשירות הלקוחות או למומחה המוצר שלך.
 להשתמש בהתקן.

 זהירות: וודא שכבל החשמל מחובר לחשמל הראשי וסורק ה-Provizio SEM  טעון במלואו
 השימוש. לפני

 :ניס את סורק האין להכ זהירות-SEM  שלProvizio.  הכנסה עלולה לפגוע בסורק ולמנוע את
 תפקודו הרגיל.
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 כללי 

 מילון מונחים 2.1
 כיבי לחץ נקראים גם פציעות לחץ, כיבים בדלקת העורקים, פצעים במיטה או פצעי לחץ.

 מחוונים לשימוש 2.2
מיועדים כתוספת לסטנדרט הטיפול הנוכחי לגילוי פציעות / כיבים הנגרמים  Provizioשל  SEM-סורקי ה

 בשל לחץ עמוק בשלב מוקדם.

 תיאור מכשיר 2.3
הוא מכשיר נייד ידני המורכב מחיישן אלקטרודה יחיד, חיישן לחץ משולב  Provizioשל  SEM-סורק ה

 SEMצב הסוללה, ערך וחומרה ותוכנה להפעלת מסך התקן ממשק משתמש המציג את מצב המכשיר, מ
מכויל מראש ומסופק עם רכזת טעינה ואספקת חשמל  Provizioשל  SEM-סורק ה ∆").SEM) Delta SEM-ו

 לטעינת הסורק.

 SEMמעריך שינויים בקיבול החשמלי של הרקמה ומביע את התוצאה בערך  Provizioשל  SEM-סורק ה
של  SEMסורק  הוא ללא יחידות (לא מדידת מערכת יחידות בינלאומית). SEM-ערך ה .4.5עד  1.0של 

Provizio S  מציגSEM∆ ) ערכי 3לאחר שנמדדו מינימום של שלושה (SEM. ה-SEMΔ  המדווח משמש
כתוספת לסטנדרט הטיפול בעת הערכת העקבים והעצה של מטופלים הנמצאים בסיכון מוגבר לפגיעות / 

  .∆SEM-לפרטים על פרשנות ערכי ה 8ראה סעיף כיבים בלחץ.

 
 מציג סורק ומרכז טעינה Provizioשל  S SEMסורק  1איור 

כאשר הוא משויך למספר זיהוי מטופל תקף לשרת  ∆שנאספו SEM-ו SEMהסורק יכול להעביר ערכי 
 למידע נוסף. Gatewayעיין במדריך למשתמש של תוכנת  נתונים מרכזי וממוסד לבדיקה מאוחרת יותר.
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  Provizioשל  SEMסורק  2.4
 מסופקת בשלוש גרסאות: Provizioשל  SEMמערכת הסורקים 

עם חיישן מסופק לשימוש חד פעמי ולא סטרילי ובו הזנת זיהוי  Provizioשל  S SEMסורק  •
 בלבד; מטופל

עם ראש החיישן משולב בסורק ובו הזנת זיהוי מטופל ידנית וגם  Provizioשל  FH SEMסורק  •
 סריקת ברקודים של מזהה מטופל; וכן

עם חיישן מסופק לשימוש חד פעמי ולא סטרילי ובו הזנת זיהוי מטופל  Provizioשל  S SEMסורק  •
 ידני וסריקת ברקודים של מזהה מטופל.

 נבדל על ידי הטבעות הקונצנטריות הכתומות על ראש החיישן. Provizioשל  FH SEMסורק 

 נבדל על ידי החיישן הכחול עם שלושה מחברי זהב.  Provizioשל  S SEMסורק 

 לא יפעל כראוי מבלי להתקין ראש חיישן חד פעמי Provizio Sשל  SEMסורק   

 

 

 SEM Provizio FHסורק  2איור 
  

 Sסורק  Provizio SEM 3איור 

 Provizioנוספים של  SEMרכיבי סורק  2.5
ארוז עם רכזת טעינה, ספק כוח המשמש בעת טעינת הסורק ומספק בסיס  Provizioשל  SEM-סורק ה

הפנימית נטענת על ידי העברת חשמל אלחוטית כאשר הסורק מונח הסוללה  לסורק כאשר אינו בשימוש.
  להוראות טעינה. 3.2ראה סעיף  במרכז הטעינה.
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 התוויות נגד 2.6
 אין להשתמש על עור שבור. 

 מיועדפרופיל משתמש  2.7
 המערכת מיועדת לשימושם של אנשי מקצוע בתחום הבריאות.

 תופעות לוואי 2.8
 .Provizio SEM-אין תופעות לוואי ידועות באמצעות סורק ה

 אחריות והתחייבות 2.9
יש להשתמש בו בשילוב עם  .Provizioשל  SEMמדריך זה נועד לספק הוראות לשימוש נכון בסורק 

מפני  Provizioשל  SEM-נותנת אחריות לסורק ה Bruin Biometrics LLC (BBI) ההכשרה המתאימה.
אחריות זו  או מחברות הבת שלה. BBI-) שנים מיום הרכישה מ3פגמים בחומרים ובעבודה למשך שלוש (

במסגרת האחריות היא לספק  BBIהתחייבותה של  .SEM Provizioניתנת רק לרוכש המקורי של סורק 
כל הנזקים המיוחדים,  אחריות זו אינה מכסה כל תרופה אחרת. ר חלופי.תיקון, או לפי בחירתו, לספק מוצ
  הנלווים והמקריים אינם כלולים.

אין תנאים הקשורים לכה, אמייל, חמצון וגימורי מגן דומים, כמו גם כיסוי בתרכובות איטום שיכולות להפליל 
 מחדש בטמפרטורות שצפויות במהלך פעולה רגילה.

  החלפה במסגרת אחריות זו, על הרוכשים לפנות לספק שירות הלקוחות המקומי שלהם.כדי לבקש תיקון או 

פנה לספק שירות הלקוחות שלך לקבלת  תנאי האחריות עשויים להיות שונים במדינות מסוימות.
 אחריות. תנאי

רים מוצ הסיכון לאובדן או נזק במהלך משלוחים במסגרת אחריות זו יישא על ידי צד המשלוח של המוצר.
 BBI-אם הרוכש ישלח מוצר ל שנשלחו על ידי הרוכש במסגרת אחריות זו ייארזו כראוי כדי להגן על המוצר.

, ולא דווח עליו בעבר, ייחשב BBIבאריזה לא מתאימה, כל נזק פיזי שנמצא במוצר עם קבלתו ובדיקתו על ידי 
 כמתרחש במעבר ויהיה באחריות הרוכש.

 אי הכללות 2.1.1
אחריות זו מוגבלת  פן שונה מהמתואר במדריך זה עלול לגרום לתפקוד לא תקין.השימוש במכשיר באו

 .Provizioשל  SEMלפגמים וחומרים שניתן לייחס לתקלה או ליקוי בסורק 

אחריות זו אינה חלה על כל מוצרים המופעלים על אחריות או חלקים מהם: (א) שהיו בשימוש לרעה, 
-חיצוניות למוצר המוגן, (ג) ששימשו הפרה של הוראות השימוש ב הזנחה או תאונה, (ב) שניזוקו מסיבות

BBI (ד) בהן הוסר המספר הסידורי או הופך לבלתי קריא, (ה) ששונו על ידי מישהו אחר שאינו ,BBI  או
, (ו) שהם ציוד שנמכר BBIמרכז השירות המורשה שלה, אלא אם כן אישר לפני שירות כזה על ידי 
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אינה רשימה ממצה של  1טבלה , מטה. 1טבלה ם לסוכנים המפורטים בסעיף כמשומש, או (ז) שנחשפי
 .SEM Provizioסוכנים העלולים לפגוע בשלמותו של סורק 

 לא מומלץ -השפעה קשה 
 70% -חומצה חנקתית  קרוסין ציקלואקסאן בנזין

 פרקלוראתילן טריכלוראתילן אתיל כלוריד פחמן טטרכלוריד
 טולואן לכה פריאון כלורובנזן

 קסילן נפטא בנזין, נטול עופרת כלורופורם

  Provizio SEM-. סוכנים שאסור להשתמש בהם אף פעם בסורק ה1טבלה 

 כתב ויתור על אחריות נוספת 2.1.2
כל אחריות  BBI, או להטיל על BBIאף מפיץ, סוחר או גורם אחר אינו מורשה לספק אחריות כלשהי מטעם 

 .Provizioשל  SEMאחרת ביחס לסורק 

 תוכן הוראות השימוש הללו אינו מהווה אחריות.
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 טבלת סמלים 2.10
 . טבלת סמלים2טבלה 

 משמעות סמל

 ייעוד או מספר קטלוג של היצרן 

 מספר סידורי 

 מספר חלקה 

 בהתאם להוראת המכשור הרפואי האירופי CEסימון  

 נציג מורשה של האיחוד האירופי 

 
זהירות: החוק הפדרלי (בארה"ב) מגביל מכירה זו למכירה על ידי או בהוראת רופא או רופא 

 אחר מורשה

 ההוראות כלולות ויש לעקוב אחריהן 

 זהירות או אזהרה 

 השלך ציוד זה על פי התקנות המקומיות לפינוי פסולת חשמלית ואלקטרונית  

 מיוצר על ידי 

 
מספק הגנה מפני ההשפעות  Provizioשל  SEM: מארז הסורק IPX1-ציוד חסין טפטוף 

 )60529, לפי חברת החשמל IPX1המזיקות של חדירת נוזלים. (

 
 IEC-60601-1שהוחל עם  BFסוג 

 להרחיק מאור השמשיש  

 יש לשמור יבש 

 
אין להשתמש אם החבילה פגומה והמכשיר בפנים נראה שבור פיזית, סדוק או שאינו נטען 

 ומופעל אותו בהתאם להוראות השימוש.

 
 מגבלות טמפרטורה (דוגמת מגבלות מוצגות)

 
 מגבלות לחות (מוצגות דוגמאות)

 החבילהתכולת  

 
 שימוש יחיד במטופל בלבד

 
 לא סטרילי
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 הגדרה  Provizio SEM Sוסורק  Provizio SEM FHסורק  

 פתיחה ובדיקה 
אם יש סימני נזק, פנה לשירות  ודא כי לסורק אין סימני נזק. Provizio SEMלאחר הסרת הסורק של 

 . Provizioהארוז של  SEM -מציג את סורק ה 4איור  הלקוחות.

 
 אריזת רכיבים 4איור 

 פעל לפי המדיניות והנהלים המוסדיים שלך בנוגע למחזור והשלכת האריזה.

 טעינת המכשיר 

 ודא כי אין חומר זר בחריץ הטעינה לפני שתניח את הסורק במרכז הטעינה. 

 ו / או רכזת הטעינה הם עשויים להיות חמים למגע. Provizioשל  SEM-במהלך טעינה של סורק ה הערה:
 זו פעולה רגילה.
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לפני השימוש בו בפעם הראשונה לארבעה פסים לפחות (חמישה פסים  Provizioשל  SEM-טען את סורק ה
 בצע את השלבים הבאים כדי לטעון את הסורק: הם המקסימום).

-ל ACרכזת הטעינה ארוזה במתאם קיר  .1
DC )המתאם מסופק עם מספר  ).5 איור

בחר את התצורה  תצורות פינים אזוריות.
המתאימה למוסד שלך, הכנס לפנים 

"לחיצה" מציינת  המתאם וסובב ימינה.
 שהסיכות מוכנסות וננעלות.

 
בדוק שהסיכות נעולות על ידי סיבוב עדין  .2

אסור שהסיכות יתנתקו  שמאלה.
 מהמתאם.

 
 AC / DCמתאם קיר  5איור 

הכנס את המחבר הגלילי של המתאם  .3
 לחלק האחורי של רכזת הטעינה.

 
 חבר את מתאם החשמל לשקע החשמל.  .4

 
ודא שהאור בחזית רכזת הטעינה מוצג  .5

 עם האור הכתום. 

 הכנס את הסורק לרכזת הטעינה. 

 
  ודא שהנורית מתחילה להבהב בירוק. .6

שסורק אם האור הירוק אינו מהבהב, ייתכן 
 לא ממוקם כראוי בעריסה. Provizio SEM-ה

 כתום פירושו שהתרחשה שגיאה.
בעת מיקום רכזת הטעינה, וודא כי הרכזת  .7

ממוקמת בצורה שתקשה על ניתוק סורק 
 .Provizioשל  SEM-ה

 
 Provizioשל  SEM-מיקום נכון של סורק ה 6איור 

 הטעינה במרכז
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נמצא במרכז הטעינה,  בזמן שהסורק .8
התצוגה מציגה את  מסך המגע מושבת.

מצב העלאת הנתונים ואת רמת טעינת 
 ).7איור הסוללה. (

 
 תצוגה במהלך הטעינה 7איור 

הערה: כאשר רכזת הטעינה מנותקת  .9
מהחשמל, נורית החיווי עשויה להישאר 

 זו התנהגות רגילה. לזמן קצר.

למידע נוסף אודות  6.3עיין בסעיף  .10
 העלאת נתוני המטופלים.

 למוסד רשתות אלחוטיות Provizioשל  SEM-חיבור סורק ה 
אנא עיין במחלקת טכנולוגיות המידע של המוסדות שלך ובמדריך תצורת השער לקבלת הוראות 

 לרשת שלך. Provizioשל  SEM-סורק ה לחיבור
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  Provizio SEM S Operationוסורק  Provizio SEM FHסורק  
 מסופקת בשלוש גרסאות: Provizioשל  SEMמערכת הסורקים 

עם חיישן מסופק לשימוש חד פעמי ולא סטרילי ובו הזנת זיהוי  Provizioשל  S SEMסורק  •
 בלבד;  מטופל

עם ראש החיישן משולב בסורק ובו הזנת זיהוי מטופל ידנית וגם  Provizioשל  FH SEMסורק  •
 סריקת ברקודים של מזהה מטופל; וכן 

עם חיישן מסופק לשימוש חד פעמי ולא סטרילי ובו הזנת זיהוי מטופל  Provizioשל  S SEMסורק  •
 ידני וסריקת ברקודים של מזהה מטופל.

 נבדל על ידי הטבעות הקונצנטריות הכתומות על ראש החיישן. Provizioשל  FH SEMסורק 

 נבדל על ידי החיישן הכחול עם שלושה מחברי זהב.  Provizioשל  S SEMסורק 

 לא יפעל כראוי מבלי התקנה של ראש חיישן חד פעמי תחילה. Provizioשל  S SEMסורק   

לסורק  שיטות סריקה ופרשנות קלינית.שתי הגרסאות של הסורק פועלות באותו אופן, באותם מצבים, 
Provizio SEM S .צעדים אלה  יש את השלבים הנוספים להתקנה והסרה של החיישן לשימוש חד פעמי

 במדריך זה.” בלבד S“-יצוינו כ

 להליכי ניקוי וחיטוי. 7ראה סעיף 
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 תכונות עיקריות 
 

 
 

 (באמצע) Provizio SEM FHסורק -(משמאל) ו SEM Provizio Sתכונות עיקריות של סורק  8איור 

 

 פקדי מפתח וסמלים 
הטבלאות שלהלן מתארות את הפקדים והסמלים המשמשים במדריך זה ואת מערכת הסורקים 

Provizio SEM. 
 

 בקרים פיזיים 3טבלה 

 תיאור שם בקר

 
 מפעיל ומכבה את הסורק לחצן פעולה
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 פקדי בחירת מצב 4טבלה 

 תיאור שם בקר

 
 נכנס למסכי ההגדרה והתצורה הגדרות

 
 העלאה אוטומטינכנס לסריקת ברקוד (אם זמין) ומצב  העלאה אוטומטית

 
 נכנס למצב תרשים ידני תרשים ידני

 
 נכנס להזנת זיהוי מטופל ידני מזהה מטופל ידני

 
 נכנס למצב הדרכה ומחקר הדרכה 

 

 פקדי ניווט 5טבלה 

 תיאור שם בקר

 
 חזור לבית והתחל הפעלת סריקה חדש בית

 
 עבור למסך הבא המסך הבא

 
 עבור למסך הקודם קודם מסך

 
 בחר אזור גוף בחר

 
 חזור לבחירת אזור הגוף אזור הגוף

 
 מחק

מוחק מדידות עבור אזור  -במסך בחירת שטח הגוף 
 זה גוף

 מוחק קריאה אחרונה -במסכי סריקה 

 
 קבל הגדרה / בחירה וגם  אישור
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 בקרים אחרים 6טבלה 

 תיאור שם בקר

 
 היכנס למסך הגדרת שמע שמע

 
במצב הדרכה, מנקה את קבוצת הסריקות והדלתא  רענון

 הנוכחית 

 

 סמלי רמת הסוללה 7טבלה 

 תיאור שם בקר

 הסורק מעוגן אך לא נטען מחוון סוללה 

 רמת הסוללה נמוכה מחוון סוללה 

 
 בינוניתרמות סוללה  מחוון סוללה

 רמת סוללה בינונית, מינימום למכשיר ראשוני מחוון סוללה 

 סוללה מלאה מחוון סוללה 

 

 סמלי העלאת נתונים 8טבלה 

 תיאור שם בקר

 
 העלאת נתונים מתבצעת העלאת נתונים

 
 העלאת הנתונים הושלמה העלאת נתונים

 
 נכשלה העלאת הנתונים העלאת נתונים

 
 סמלים אחרים 9טבלה 

 תיאור שם בקר

 
 הכיול העצמי של הסורק נכשל כשל בכיול
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 Provizioשל  SEM-הפעלת סורק ה 

על פי ההוראות  Provizio SEM-כדי למנוע התפשטות זיהום, יש לנקות ולחטא כראוי את סורק ה 
 המופיעות במסמך זה לאחר השימוש בו בחולה.

כדי למנוע זיהום צולב של חולים, השתמש בחיישן חד פעמי חדש ולא נפתח למטופל, לכל  
ניתן לסרוק מיקומים אנטומיים מרובים באמצעות אותו חיישן בפגישה אחת, עם זאת,  פגישה.

 דשה.וודא כי נעשה שימוש בחיישן חדש לכל הפעלה ח

  אין לנסות לנקות או לחטא חיישן מזוהם חד פעמי. 

 :Provizioשל  SEM-בצע את השלבים הבאים כדי להתחיל הפעלה עם כל אחת מהגרסאות של סורק ה
 אין לגעת באזור החיישן ( .1

) של הסורק במהלך ההפעלה כאשר הסורק מבצע כיול עצמי ונגיעה בחיישן עלולה לפסול 9 איור .2
אם נגע בחיישן במהלך ההפעלה, כבה  אין סכנה של התחשמלות או נזק לסורק. את התוצאות.

 ו מחדש.את הסורק והפעל את הסורק כדי להפעיל אות

 

 Provizioשל  SEM-חיישן סורק ה 9איור 

ממרכז הטעינה. על היחידה  Provizioשל  SEM-אם הסורק נמצא במרכז הטעינה, הסר את סורק ה .3
 ) עד שהמסך נדלק.אם המסך כהה, לחץ והחזק את לחצן הפעולה ( להפעיל באופן אוטומטי.

 ) עד שהמסך נדלק. הטעינה, לחץ והחזק את לחצן הפעולה ( אם הסורק אינו נמצא במרכז .4
  ודא שלסורק אין נזק גלוי או קצה חד. .5

 הערה: אל תשתמש אם הסורק שבור או שנמצא נזק כלשהו או קצוות חדים.
 .7במידת הצורך יש לנקות ו / או לחטא את היחידה לפי סעיף  .6

 ).10איור יוצג מסך הפתיחה ( Provizioשל  SEM-לאחר הפעלת סורק ה
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 SEM Provizioמסך התזה של סורק  10איור 

) נכנס למסכי ההגדרה והתצורה, ומאפשר למשתמש להגדיר את ההגדרות נגיעה בלחצן ההגדרות (
 האלחוטיות והאחרות של הסורק.

 שניות הסורק יתקדם קדימה בתהליך העבודה.לאחר ארבע 

 מצב שינה 
במצב שינה,  במהלך תקופה של חוסר פעילות, היחידה עשויה להחשיך במצב שינה כדי לחסוך בחשמל.

 היחידה לא תקבל קריאות והמסך יהיה כבוי.

הסורק  אם נערכה הפעלת סריקה, ניתן להחזיר סורק שישן למצב פעולה על ידי לחיצה על לחצן הפעולה.

 יחזור למסך בו היה המשתמש לאחרונה, ויחזור לפעול מאותה נקודה.

 בלבד S -התקן את החיישן לשימוש חד פעמי  
 .SEM Provizio Sסעיף זה חל רק על סורק 

כדי למנוע זיהום צולב של חולים, השתמש בחיישן חד פעמי חדש ולא נפתח למטופל, לכל  
אנטומיים מרובים באמצעות אותו חיישן בפגישה אחת, עם זאת, ניתן לסרוק מיקומים  פגישה.

 וודא כי נעשה שימוש בחיישן חדש לכל הפעלה חדשה.

מה שמבקש להתקין את החיישן לשימוש חד פעמי.) יוצג, 11איור מסך התקנת החיישן (
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 התקן את מסך החיישן 11איור 

 
 כיול חיישן 12איור 

 
 כשל כיול 13איור 

לאחר מכן מכייל הסורק לכייל מחדש  ).), לחץ על המסך הבא (4.5 לאחר התקנת החיישן (סעיף
נסה לכייל  ), הסר את החיישן וזורק אותו.13איור אם הסורק נכשל בכיול ( ).12איור לחיישן המותקן (

  שן חדש.שוב על ידי התקנת חיי
 אם הסורק ממשיך להיכשל בכיול, אנא פנה לשירות הלקוחות.

 התקנת החיישן 4.5.1

 כדי למנוע זיהום צולב של חולים, השתמש בחיישן חד פעמי חדש ולא נפתח למטופל,  
ניתן לסרוק מיקומים אנטומיים מרובים באמצעות אותו חיישן בפגישה אחת,  לכל פגישה.

 בחיישן חדש לכל הפעלה חדשה.זאת, וודא כי נעשה שימוש  עם

  אין לנסות לנקות או לחטא חיישן מזוהם חד פעמי. 

 

למרות שאינו סטרילי,  החיישן לשימוש חד פעמי מסופק נקי ולא סטרילי בכיסים אטומים בנפרד.
 לא לזהם את החיישן שלא לצורך. הקפד

יש חריץ  ).14איור ( Provizio SEMהוצא את החיישן מהשקית, והניח אותו על החיישן במחבר הסורק של 
תוכל לשמוע ולהרגיש לחיצה כאשר  בחיישן ולשונית המתאימה במחבר הסורק כדי לסייע ביישור החיישן.

 החיישן יושב נכון על המחבר.
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 התקנת חיישן לשימוש חד פעמי 14איור 

 ) כדי להתקדם לשלב הבא, כמתואר לעיל.לאחר התקנת החיישן, לחץ על המסך הבא (

 בחר אופן פעולה 
  ):15איור מציע שלוש זרימות עבודה אפשריות ( SEM Provizioלאחר כיול מוצלח, סורק 

) יישם את מצב התפעול לחיצה על לחצן הברקוד ( .1
השתמש במצב זה אם  המלא להעלאת נתונים.

 Gatewayלמטופל יש רצועת יד מקודדת ותוכנת 
 של המוסדות.  WIFIמותקנת ברשת 

 
 בחירת מצב 15איור 

) יטמיע את מצב לחיצה על לחצן התרשים הידני ( .2
מצב זה מתאים כאשר למטופל אין  ההפעלה הידני.

רצועת יד מקודדת, או שהמוסד אינו מותקן בתוכנת 
Gateway . 

) בפינה השמאלית לחיצה על לחצן ההדרכה ( .3
 התחתונה ישמש מצב בדיקה להכשרה ומחקר. 

) בפינה המטופל הידני (לחיצה על לחצן מזהה  .4
השמאלית התחתונה יאפשר למשתמש להזין ידנית 

לאחר הזנת מזהה המטופל,  את מזהה המטופל.
 ‘.בחר מיקום גוף‚המערכת תעבור למסך 

 S) יחזיר אותך למסך ההתקנה של חיישן (סעיף סורק בכל אחד ממצבים אלה, נגיעה בסמל הבית (
בלבד), ותתחיל  Provizio SEM) או מסך בחירת המצב (סורק 4.5בלבד, סעיף Provizio SEMבלבד 

 הפעלת מטופלים חדשה.
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 מצב העלאה אוטומטי 4.6.1
ם, מסך הזנת זיהוי מטופל ידני עם כניסה למצב העלאה אוטומטית, אם לסורק אין קורא ברקודי

 זה יאפשר לך להזין את מזהה המטופל. ) יוצג.4.6.4 (סעיף

קורא הברקודים  ).16איור אם לסורק יש קורא ברקודים, התצוגה תציג את מסכי סריקת הברקודים (
 .D-2וגם  D-1יקבל ברקודים 

 

  
 מסך סריקת ברקוד 16איור 

הירוק כדי לכוון את הקורא לעבר הברקוד השתמש באור  ) להפעלת הסורק.לחץ על לחצן הברקוד (
 ).17איור (

 
 ‘סריקת מזהה מטופל א 17איור 
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  ).4.7 לאחר שהסורק זיהה את הברקוד, יוצג מסך בחירת גוף (סעיף
אם נכשל זיהוי הברקוד, תוכל לנסות שוב על ידי מיקום מחדש של הסורק, הוספת אור נוסף או סריקת 

 ברקודים נוספים של המטופל.

מאלית התחתונה ) בפינה השאם לא ניתן לסרוק את הברקוד, לחיצה על כפתור זיהוי המטופל הידני (
) לאחר הזנת מזהה המטופל, המערכת תעבור 4.6.4יאפשר לך להזין ידנית את מזהה המטופל. (סעיף 

 למסך בחר מיקום גוף.

 מצב תרשים ידני 4.6.2
 ).4.7תרשים ידני, יוצג מסך בחירת הגוף (סעיףעם כניסה למצב 

, לא יישמרו נתוני מטופלים בסורק Gatewayהערה: במצב זה, גם אם הסורק מוגדר להתחבר לשרת 
 יועלו. או

נפרדים ברשומה הרפואית הפיזית או האלקטרונית של המטופל בהתאם ∆ SEM-ו SEMין הערה: יש לצי
 למדיניות ולנהלי המוסדות שלך.

 מצב הדרכה 4.6.3
 ). 18איור עם כניסה למצב הדרכה, יוצג מסך מצב הדרכה (

 
 מסך מצב הדרכה 18איור 

  .5סרוק כל אזור גוף לפי הצורך לפי סעיף 
 ) כדי לנקות את הנתונים הנוכחיים ולהתחיל בסריקה חדשה.גע בסמל הרענון (

) 4.5, סעיףProvizio SEMשל  S) יחזיר אותך למסך ההתקנה של חיישן (סעיף סורק גע בסמל הבית (
 בלבד), ותתחיל הפעלת מטופל חדשה. Provizio SEMאו מסך בחירת המצב (סורק 
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, לא יישמרו נתוני מטופלים בסורק Gatewayהערה: במצב זה, גם אם הסורק מוגדר להתחבר לשרת 
 יועלו. או

נפרדים ברשומה הרפואית הפיזית או האלקטרונית של המטופל בהתאם ∆ SEM-ו SEMהערה: יש לציין 
 למדיניות ולנהלי המוסדות שלך.

 הזנת זיהוי מטופל ידנית 4.6.4
 מציג את המסך להזנה ידנית של מזהה מטופל. 19איור 

 

 
 מסך הזנת זיהוי מטופל ידני 19איור 

 באמצעות מזהה ברקוד תרשים או ליבוש מטופל, הזן את כל תווי המזהה.

 למחיקת שגיאות.) <השתמש במקש המחיקה (

 ).#כדי לגשת למספרים, לחץ על מקש המספר (

 ) כדי להמשיך לבחירת מיקום הגוף.Okבסיום, לחץ על מקש אישור (

 ).חזרהאם ברצונך לזנוח הזנת זיהוי ידני ולהתחיל מחדש, לחץ על מקש חזרה (

 בחר מיקום גוף 
מסך זה מספק את  ).20איור הגוף (בסריקת ברקוד ובמצבי תרשים ידניים, יוצג מסך בחירת מיקום 

הסופיים עבור ∆ SEM-היכולת לסרוק את העקרום, העקב השמאלי והעקב הימני, וכן להציג את ערכי ה
 כל אזור.

ניתן לסרוק אזורי גוף בכל סדר שהוא או  אזור הגוף שברצונך לסרוק.) מעל גע בסמל הבחירה (
 להשמיטם על סמך שיקול דעת קליני.
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∆ SEM-) הסמל ישתנה ויציג את ערך העבור אזור גוף, בחר ( SEMלאחר שנעשתה קבוצה של מדידות 
בסמל  לכל אזור גוף על ידי נגיעה∆ SEM-ניתן למחוק את ערך ה ).שנמדד עבור אותו אזור (

 ∆.SEM) לצד הערך המחיקה (

 

 
 מסך בחירת מיקום הגוף 20איור 

) 4.5 , סעיףProvizio SEMשל  S) תחזיר אותך למסך ההתקנה של חיישן (סעיף סורק נגיעה בסמל הבית (
 בלבד), ותתחיל הפעלת מטופל חדשה. Provizio SEMאו מסך בחירת המצב (סורק 
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 ביצוע מדידות 

 כללי 

 על עור שבור או פגוע בצורה אחרת. Provizioשל  SEM-אין להשתמש בסורק ה 

על פי ההוראות  Provizio SEM-ולחטא כראוי את סורק ה כדי למנוע התפשטות זיהום, יש לנקות 
 המופיעות במסמך זה לאחר השימוש בו בחולה.

 כדי למנוע זיהום צולב של חולים, השתמש בחיישן חד פעמי חדש ולא נפתח למטופל, לכל פגישה. 
י ניתן לסרוק מיקומים אנטומיים מרובים באמצעות אותו חיישן בפגישה אחת, עם זאת, וודא כ

 נעשה שימוש בחיישן חדש לכל הפעלה חדשה.

  אין לנסות לנקות או לחטא חיישן מזוהם חד פעמי. 

 

SEM∆ באתר אנטומי מרמז על זיהוי של פציעות / כיבים הנגרמים מלחץ בשלב  0.6-שווה או גדול מ
 עמוק וראשון.

 

 

 .21איור הפריסה הכללית של מסך המדידה מוצגת ב

  
 מסך מדידה (עקב שמאל) 21איור 

במצב תרשים ידני, זה  המספר בחלק העליון הוא מזהה המטופל / ברקוד שסרקו, אם במצב ברקוד.
 הדרכה, זה ריק.במצב  יראה "אין מזהה מטופל".
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 במצב הדרכה, זה ריק. במצבי ברקוד ותרשימים ידניים, אזור הגוף שנבחר יופיע למטה.

מעגלים מציינים סריקה שטרם בוצעה, ואילו הנקודה  להלן אינדיקטורים למספר הסריקות שבוצעו.
ים מוצגים עבור העקב עבור אזור גוף העצה, מוצגים בתחילה שישה עיגולים. מציינת שהתרחשה סריקה.

במצב אימון, לא מוצגים בהתחלה מעגלים וככל שמדידות נעשות, הנקודות  בתחילה ארבעה עיגולים.
) מדידות, כל מדידה שלאחר מכן תוצג עם סימן "פלוס" (+), המציין כי יותר 9לאחר תשע ( יציינו כמה.

 מתשע מדידות הושלמו.

לאחר השלמת שלוש מדידות או  ".-.-"-כ בתחילה זה יוצג ∆.SEM-) הוא ההמעגל הגדול משמאל (
  יוצג.∆ SEM-יותר, ה

כדי לציין זיהוי של  כתוםיהיה בצבע  0.6 -השווה או גדול מ∆ SEM .ירוקיש צבע  0.6-פחות מ ∆SEM-ל
 פציעה / כיב המושרה בשלב עמוק ומוקדם.

 

למחוק מדידה זו על ידי ניתן  הנוכחית. SEM-) מציג את מדידת ערך ההמעגל הקטן יותר בצד ימין (
 לאחר מכן תראה את מספר המדידות המעגלים / נקודות משתנים בהתאם. ).נגיעה בסמל המחיקה (

) בפינה השמאלית התחתונה של המסך בסריקת ברקודים או במצבי תרשים ידניים, לחצן המסך הקודם (
כדי לנקות את הנתונים הנוכחיים ) במצב אימון, סמל הרענון ( יחזיר אותך למסך בחירת מיקום הגוף.

 ולהתחיל בסריקה חדשה.

 

 ודא כי כל לחות או חומר השטח מוסרים מהאזור על העור המוערך. 

  ודא שהחיישן שטוח כנגד עור המטופל באזור שיש לסרוק.
  הגבר את הלחץ על האזור ברציפות עד להפעלת הסריקה.

 הצפצוף, הרם את הסורק מהעור.לאחר  הסורק יהבהב ויצפצף לאחר ביצוע המדידה.

 ביצוע מדידות בסקרום  
 ודא כי כל לחות או חומר השטח מוסרים מהאזור על העור המוערך. 

  ודא שהחיישן שטוח כנגד עור המטופל באזור שיש לסרוק.
  הגבר את הלחץ על האזור ברציפות עד להפעלת הסריקה.

 הצפצוף, הרם את הסורק מהעור.לאחר  הסורק יהבהב ויצפצף לאחר ביצוע המדידה.
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אלה נעשים על ידי מעבר כיוון סביב  .SEM) מדידות ערכי 6עבור העצה הקדושה מומלץ לפחות שש (
 הבולטות הגרמית כדי לזהות רקמות בריאות יותר ואזורים פגומים אחרים סביב הבולטות הגרמית.

 ). 22איור ( belowת הערכת העצהלהשלמ Provizioשל  SEMמוצגות העמדות המומלצות לקריאות סורק 

  
 מיקומי מדידה קדושה מומלצים 22איור 

  של העצם הקדושה. S3נמצא ממש מעל סדק הזרע, סביב  1כנקודת מוצא, מספר  .1
זה מזה עשויים להיווצר עקב שינויים עם מרחקים  .1ממוקמים זה לצד זה מס'  6עד מס'  2‘ מס .2

  .6-ו 5מיקום המטופל ומגבלות האוסרות על מדידות במיקומים 
 של העצם הקדושה. S1-לא צריך להיות גבוה מ 3מס'  .3

 ביצוע מדידות בכל עקב 
 ודא כי כל לחות או חומר השטח מוסרים מהאזור על העור המוערך. 

  לסרוק.ודא שהחיישן שטוח כנגד עור המטופל באזור שיש 
  הגבר את הלחץ על האזור ברציפות עד להפעלת הסריקה.

 לאחר הצפצוף, הרם את הסורק מהעור. הסורק יהבהב ויצפצף לאחר ביצוע המדידה.

 

המדידות נעשות על ידי נע בכיוון סביב הבולטות הגרמית  ) מדידות.4לסריקת עקב, מומלץ לפחות ארבע (
מוצגים המיקומים  פגומים אחרים סביב הבולטות הגרמית. כדי לזהות רקמות בריאות יותר ואזורים

 ). 23איור ( belowלהשלמת הערכה של העקב השמאלי Provizio SEMהמומלצים לקריאות סורק 
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גב העקב סביב הקלקאנוס. הימנע מהצבת  :1‘ מס
 על גיד אכילס. Provizioשל  SEM-ה סורק

צד רוחבי הוא אותו צד כמו  צד רוחבי של העקב. :2‘ מס
הימנע ממיקום של  הבוהן הקטנה (הבוהן החמישית).

 על הלולוס לרוחב Provizioשל  SEM-סורק ה

   

הצד המדיאלי הוא אותו  הצד המדיאלי של העקב. :3‘ מס
הימנע ממיקום  צד כמו הבוהן הגדולה (הבוהן הראשונה).

 על מלולוס המדיאלי. Provizioשל  SEM-של סורק ה

כרית עקב (סוליית העקב) מהקצה האחורי  :4‘ מס
 העקב.  של

 מיקומי מדידת עקב מומלצים 23איור 

  של העקב השמאלי. xמתחיל  1‘ מס .1
 .1‘ ממוקמים זה לצד זה על יד מס 4עד מס'  2‘ מס .2
 מורכב, אל תקרא שם קריאה.אם אחד ממיקומי המדידה  .3
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 קריאות מומלצות במקומות גוף אחרים 
במיקומים אנטומיים  SEMעשויה להיות שימושית במעקב אחר ערכי  Provizio SEMמערכת הסורקים של 

לפעולה עשויה להיות שונה מעקבים ועקרום  SEM-חלופיים לאורך זמן. עבור מיקומים אלה, סטיית ה
 קלינאי.והיא נתונה לשיקול דעת ה
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 סיום ההפעלה 

 בלבד S -הסר את החיישן לשימוש חד פעמי  
 .Sמסוג  SEM Provizioסעיף זה חל רק על סורק 

 כדי למנוע זיהום צולב של חולים, השתמש בחיישן חד פעמי חדש ולא נפתח למטופל, לכל פגישה. 
זאת, וודא כי  ניתן לסרוק מיקומים אנטומיים מרובים באמצעות אותו חיישן בפגישה אחת, עם

 נעשה שימוש בחיישן חדש לכל הפעלה חדשה.

 אוחז היטב בסורק אחד וישך בעדינות את החיישן מהמחבר. החיישן מוסר באופן ההפוך של ההתקנה.

 פעל על פי המדיניות והנהלים המוסדיים שלך בנוגע למחזור וסילוק החיישן.

 ניקוי וחיטוי 
 .7להוראות בסעיףנקה, ואם יש צורך, חטא את הסורק בהתאם 

על פי ההוראות  Provizio SEM-כדי למנוע התפשטות זיהום, יש לנקות ולחטא כראוי את סורק ה 
 המופיעות במסמך זה לאחר השימוש בו בחולה.

 למטופל, לכל פגישה. כדי למנוע זיהום צולב של חולים, השתמש בחיישן חד פעמי חדש ולא נפתח 
ניתן לסרוק מיקומים אנטומיים מרובים באמצעות אותו חיישן בפגישה אחת, עם זאת, וודא כי 

 נעשה שימוש בחיישן חדש לכל הפעלה חדשה.

  אין לנסות לנקות או לחטא חיישן מזוהם חד פעמי. 

 העלאת נתונים 

 במרכז הטעינה. Provizio SEM-הוודא שאין חומר זר בחריץ הטעינה לפני שמניחים את סורק  

לאחר מיקום במרכז הטעינה, הסורק עובר למצב טעינה, ויוזם תקשורת אלחוטית עם הרשת האלחוטית 
  כל התקשורת מוצפנת ומאובטחת. .Gatewayהמוגדרת ואז מתחבר לשרת 

ואז  Gateway, כל הפעלות הנתונים המאוחסנות מועלות לשרת Gatewayלאחר שהסורק התחבר לשרת 
 .Provizioשל  SEMנמחקות מסורק 
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אם יופרע במהלך העברת הנתונים, הסורק ישלח שוב את הנתונים המופרעים והבלתי נשלחים בפעם 
 הבאה שיוכנסו למטען.

 כיבוי הסורק 
 ניתן לכבות את הסורק על ידי לחיצה ממושכת על לחצן הפעולה.

 שת סריקה חדשה של המטופל.לאחר כיבויו והפעלתו, הסורק יתחיל מחדש ויתחיל בפגי
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 ניקוי וחיטוי 

 אין לעשות שימוש חוזר בחיישנים לשימוש חד פעמי למספר מטופלים או מספר פגישות. 

על פי  Provizio SEM-כדי למנוע את התפשטות הזיהום, יש לנקות ולחטא כראוי את סורק ה 
 ההוראות המופיעות בהוראות שימוש אלה לאחר השימוש בו בחולה.

 כדי למנוע זיהום צולב של חולים, השתמש בחיישן חד פעמי חדש ולא נפתח למטופל, לכל פגישה. 
ניתן לסרוק מיקומים אנטומיים מרובים באמצעות אותו חיישן בפגישה אחת, עם זאת, וודא כי 

 נעשה שימוש בחיישן חדש לכל הפעלה חדשה.

א נופל על הרצפה) יש לנקות אותו אם המכשיר יבוא במגע עם משטחים מזוהמים (למשל, אם הו 
 ולחטא אותו לפני שמתקבל קריאה נוספת של המטופל.

 . הכנסה עלולה לפגוע בסורק ולמנוע את תפקודו הרגיל.Provizioשל  SEM-אין להכניס את סורק ה 

 סקירה על ניקוי וחיטוי 
BBI ממליצה על ניקוי וחיטוי ידני של סורק ה-SEM  שלProvizio  בין מטופלים באמצעות מגבוני ניקוי וחיטוי

של  SEM-אסור לחשוף את סורק ה שאינם שוחקים המתוארים בהוראות שלהלן. EPAרשומים של ארה"ב 
Provizio .שימוש בסוכנים אלה יבטל את  לחומרים הכימיים המפורטים בסעיף אחריות והצהרת אחריות

 אחריות המוצר ועלול לגרום נזק לסורק.

באמצעות מגבוני ניקוי וחיטוי לא שוחקים המכילים חומרים  Provizioשל  SEM-ות ולחטא את סורק היש לנק
כדי להשיג דרישות ניקוי וחיטוי למכשירים ברמת  ניקוי וחיטוי הם תהליכים עוקבים. כימיים ברמה בינונית.

בדקה את השימוש במגבונים המיועדים לביצוע שני התהליכים: חומר חיטוי נקי וכימי  BBIסיכון בינונית, 
  בצורת מגבון אחד.

בלבד)  Sסורק מסוג  Provizio SEMכל גוף הסורק מסוגל לנקות ולחטא בבטחה, כולל מחבר החיישן (
 בלבד). FHסורק מסוג  Provizio SEMוהחיישן (

  בהתאם למדיניות ונהלים מוסדיים למגע עם חומרים. יש להיפטר מחיישנים לשימוש חד פעמי
 הסר כל הסרת מוצר ניקוי או חיטוי בהתאם להוראות היצרן.

 מיועדים לניקוי ולחיטוי. Metrex Researchשל חברת  ™CaviWipeרוב המגבונים לשימוש בבריאות כגון 
CaviWipe™  נבדק על ידיBBI. 
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 הוראות ניקוי סורק 
באמצעות מגבוני ניקוי לא שוחקים ולהרטיב אותו עם חומרים  Provizioשל  SEM-יש לנקות את סורק ה

 כגון אלכוהול איזופרופיל או חומרי ניקוי קלים.

  בעזרת מגבון טרי, ודא שהמגבון לח. )1(

שניות כדי להסיר לכלוך ופסולת  45למשך  Provizio SEM-נגב היטב את כל המשטחים של סורק ה )2(
השניות גם אם אין  45כל המשך לנגב במשך  .27איור וגם  26איור  כמוצג בסעיף SEM-מסורק ה

 אין לעשות שימוש חוזר במגבונים. לכלוך ופסולת גלויים.

 

 
 נקה את הצדדים והגב  24איור 

 של הסורק

 
 נקה את חזית הסורק 25איור 

 

נגב היטב את כל משטחי הסורק למשך לפחות  מגבת טרי מהמתקן וודא שהמגבון לח. הוצא מגבון )3(
השניות גם אם אין  30שניות כדי להסיר את כל האדמה הנראית לעין. המשך לנגב במשך כל  30

אין לעשות שימוש חוזר  לכלוך ופסולת גלויים. יש לצפות את משטח המכשיר בתמיסת המגבון.
 במגבונים.

 Provemio-נגב היטב את כל המשטחים של סורק ה בון מגבת טרי מהמתקן וודא שהוא לח.הוצא מג )4(
SEM  יש  השניות גם אם אין לכלוך ופסולת גלויים. 30שניות לפחות. המשך לנגב במשך כל  30למשך

 אין לעשות שימוש חוזר במגבונים. לצפות את משטח המכשיר בתמיסת המגבון.

אם לא ניתנות הוראות, ההשלכה  שים לפי הוראות יצרן המגבונים.השלך את המגבונים המשומ )5(
  המומלצת של מגבונים משומשים היא פסולת רפואית; אל תשטוף את השירותים.
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 הוראות חיטוי סורק 
על ידי  ™CaviWipeבאמצעות  SEM Provizio-כדי לחטא כראוי את המשטחים החיצוניים של סורק ה

Metrex Research מומלץ ללבוש כפפות וסינר במהלך ניקוי וחיטוי המכשיר. השלבים הבאים., בצע את 
לרשימה מלאה של אמצעי זהירות והנחיות שימוש:  ™CaviWipeאנא קרא את הוראות התווית של 

 היצרנים מתעדכנים מעת לעת. 

משים לבצע אם עדיפים מגבונים אחרים, בחרו מגבונים לניקוי וחיטוי ברמה בינונית לא שוחקים. על המשת
המגבון שנבחר לא אמור להכיל אף אחד מהחומרים הכימיים  את הוראות הניקוי והחיטוי של יצרן הנגב.

  המפורטים בסעיף אחריות והצהרת אחריות.

 CaviWipeשלבי חיטוי באמצעות  7.3.1
עם המגבון, אתה מחיל את חומר הניקוי והחיטוי  Provizioשל  SEM-כאשר אתה מנגב את סורק ה הערה:

 ל הסורק.ע

 לפני תחילת החיטוי, יש לנקות תחילה את הסורק כמתואר לעיל.

  מהמתקן וודא שהמגבון לח. ™CaviWipeהוצא את מגבון מגבת  )1(

 שניות כדי להסיר לכלוך ופסולת מהסורק כמתואר 45נגב היטב את כל משטחי הסורק למשך  )2(
אין  השניות גם אם אין לכלוך ופסולת גלויים. 45המשך לנגב במשך כל  .27איור וגם  26איור 

 לעשות שימוש חוזר במגבונים. 

 
 חיטוי הצדדים והגב  26איור 

 של הסורק
 

 לחטא את החלק הקדמי של הסורק 27איור 

 

היטב את כל משטחי הסורק למשך לפחות  נגב הוצא מגבון מגבת טרי מהמתקן וודא שהמגבון לח. )3(
השניות גם אם אין  30שניות כדי להסיר את כל האדמה הנראית לעין. המשך לנגב במשך כל  30

אין לעשות שימוש  לכלוך ופסולת גלויים. משטח הסורק צריך להיות מצופה במלואו בתמיסת הנגב.
 חוזר במגבונים.
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שניות  30נגב היטב את כל משטחי הסורק למשך  א לח.הוצא מגבון מגבת טרי מהמתקן וודא שהו )4(
יש לצפות את משטח  השניות גם אם אין לכלוך ופסולת גלויים. 30לפחות. המשך לנגב במשך כל 

 אין לעשות שימוש חוזר במגבונים. המכשיר בתמיסת המגבון.

ות, ההשלכה אם לא ניתנות הורא השלך את המגבונים המשומשים לפי הוראות יצרן המגבונים. )5(
  המומלצת של מגבונים משומשים היא פסולת רפואית; אל תשטוף את השירותים.

 לשלב השני, חיטוי:

 לניקוי, חזור על שלבים אלה לביצוע חיטוי. 1-5לאחר השלמת שלבים  )6(

דקות לפחות כדי לחטא  2הנח את הסורק הניקוי על משטח אספטי או מחוטא לאחר ניגוב למשך  )7(
 הסורק לפני החזרתו למרכז הטעינה או לשימוש בחולה אחר.כראוי את 

  .זה "מלכלך" את הסורק  הערה: אל תניח את הסורק עם החיישן כלפי מטה על משטח מלוכלך
 שניקית. 

  לקבלת רמת החיטוי הגבוהה ביותר, הוראות התווית שלCaviWipe™  דקות של  3מציינות
המשטחים צריכים להיות רטובים  מגע רציף של פני השטח עם החומר הכימי במהלך החיטוי.

  דקות. 3בעליל למשך 
 .אין צורך לנגב את הסורק באופן רציף 

  אם יש צורך במגבונים נוספים כדי לשמור על רטובת המשטחים, נגבו את הסורק עם מגבון
 במגבונים.אין לעשות שימוש חוזר  טרי.

 אפשר לסורק להתייבש לחלוטין מניקוי וחיטוי לפני השימוש בחולה. )8(

) קובעת כי, "חשיפה חוזרת עלולה 2018(שהונפקה באוגוסט  Metrex CaviWipeשל  EPAתווית האב 
לגרום לגירוי קל" וכי אם משתמש צריך לבוא במגע עם חומר החיטוי, עליו "לשטוף את כל האזורים 

 החשופים במים וסבון." המושפעים ו

משתמשים במגבונים עשויים להיחשף ישירות לתמיסת חיטוי הנוזלים הרטובים. המשתמש במגבון נחשף 
המשתמש צריך ללבוש כפפות וסינר, ואם לא  לנוזל הרטוב בכמה דרכים, כולל במגע, בהתזה ובטיפות.

 אז מומלץ לשטוף ידיים. 
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 ניקוי מרכז הטעינה 
נקי  Provizio SEMרכזת הטעינה ממוקמת בדרך כלל בסביבת משרד נקייה או בתחנת עבודה עם סורק 

  ומחוטא ויש לנקות אותם רק לפי הצורך.
 עקוב אחר המלצות הניקוי והחיטוי לעיל לניקוי נרחב יותר אם המערכת מלוכלכת בטעות או מזוהמת. 
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 פרשנות קלינית 
 5מתחילה באיסוף מערך מדידות המתואר בסעיף  Provizioשל  SEMת פרשנות קלינית לסריקות סריק

 יוצג. ∆ SEM-לאחר קבוצה של מדידות שנאספו, ערך ה מבוצע בכל אתר אנטומי בהערכה.

באתר אנטומי מרמז על זיהוי של פציעות / כיבים הנגרמים מלחץ  0.6-שווה או גדול מ ∆SEMאם ערך 
 בשלב עמוק וראשון.

 

 יש לשקול ערך בשילוב עם מדדים אחרים של תקן טיפול ושיפוט קליני.  ∆SEM-את ערך ה
 

ניתן  יש לפעול על פי סטנדרט הטיפול להפחתת הסיכון להתפתחות פציעות לחץ / כיבים. 
כדי לתמוך בהתערבות מוגברת, אך לעולם אינן  Provizioשל  SEMלהשתמש בקריאות מהסורק 

 אמורות להיות בסיס להפחתת ההתערבות.

  

  SEMשל סורק (∆)  Deltaהפקת ערכי  
 SEMותוצאות ההערכה הקלינית של  SEM 200זהה לסורק  SEM Provizioטכנולוגיית המדידה של סורק 

Scanner 200 ת על מערכת סורק חלוSEM Provizio. 

מיקומים אנטומיים שימשו להפקת  437נבדקי מחקר עם  182-") מ008או " SEM200-008תוצאות קליני (
היה מחקר פרוספקטיבי, עיוור, והשווה את סורק  008. המחקר הקליני SEM-ה ∆תקפות קלינית של ערכי

), בזיהוי חולים עם רקמות בסיכון מוגבר VSAלסטנדרט הטיפול הנוכחי, הערכת עור חזותית ( SEM-ה
מעריך את הקיבול החשמלי של העור  Provizio SEMסורק  לפתח פציעות לחץ / כיבים בעקבים או בעצה.

מבקש לזהות פגיעות / כיבים בלחץ  VSAוהרקמה מתחת לאלקטרודה כאשר הוא מונח על עור המטופל. 
 ואילך) ברגע שהם נראים ברמת העור.  1(שלב 

8.1.1 SEM200-008 - אוכלוסיית המחקר 
לכל אחד  אתרי ניסוי קליניים ייחודיים בארצות הברית ובבריטניה שנכללו במחקר. 12היו  008במחקר 

קיבלו התערבויות סטנדרטיות לטיפול למניעה וניהול  008הנבדקים במחקר  מהם היה חוקר ראשי משלו.
לחץ / כיבים (כהגדרתם בכלים הנוכחיים  נבדקים אלו היו בסיכון משתנה לפתח פציעות כיב לחץ.

 להערכת סיכונים) וכך ניתנו התערבויות. 
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על פי קריטריוני ההכללה של פרוטוקול המחקר, מטופלים אלו הוגדרו כ"נמצאים בסיכון" אם עמדו באחד 
 הקריטריונים הבאים:

 ;18≤ ; או נורטון 10≥ ; ווטרלו 15בראדן <  -פגיעות לחץ / ציון סיכון לכיב  •
; ציון משנה 2; ציון משנה לניידות ווטרלו > 2≤ ניידות ירודה; למשל, ציון משנה של ניידות בראדן  •

 ; או ניידות לקויה על פי שיקול דעת קליני (קשורה לכיסא או למיטה);2≤ של ניידות נורטון 
; 2; ציון משנה של תזונה ווטרלו > 2≤ תזונה לקויה; למשל, ציון משנה של תזונה בראדן  •

 אינדיקטור אחר לתזונה לקויה; ו / או או
הליך רפואי (למשל ניתוח, צילום רנטגן וכו') הכרוך בחוסר תנועה ובחוסר יכולת לשנות תנוחה  •

 שעות או יותר. 4הנמשכת 

נכללו בחישובי  170מתוכם  ).ITT) נבדקים היו רשומים ככוונה לטיפול (182מאה שמונים ושניים (
 נבדקים. 36פצעי לחץ שנוצרו אצל  48הרגישות והספציפיות עם 

 ההרשמה למקצועות התרחשה במגוון סוגים של מוסדות לימוד: 

 נבדקים) n  =26( 14%טראומה אורטופדית:  .1
 נבדקים) n  =50( 27%ניתוחים רפואיים:  .2
 נבדקים) n  =58( 32%טיפול ארוך טווח:  .3
4. ICU: 9% )n = 17  (נבדקים 
 נבדקים) n  =7( 4%גמילה:  .5
 נבדקים) n  =15( 8%נוירולוגי: טיפול  .6
 נבדקים) n  =9( 5%אחר / מעורב:  .7

8.1.2 SEM200-008 - תוצאות 
משווה להערכת עור  SEM 200הראה כיצד סורק  11טבלה ו 10טבלהנתוני רגישות וספציפיות המוצגים ב

 חזותית בזיהוי חולים עם רקמות בסיכון לפתח פציעות לחץ / כיבים בעקבים או בעצה. 

 תוצאות סופיות עבור מיקומים אנטומיים בודדים 10טבלה

) ITT )182סה"כ חולים באוכלוסיית 
 ללא כיב לחץ גלוי כיב לחץ גלוי )437סה"כ מיקומים אנטומיים ( /

SEMΔ  ≤0.6 42 261 

SEMΔ >0.6 6 128 
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 Bootstrapורווחי אמון בשיטת ∆  SEMטווח של  11טבלה 

 1ספציפיות  1רגישות 

SEM∆ n % 95% CI  n % 95% CI 

≤0.6 42 87.4% 77.8% ,96.7%  124 33.0% 27.6% ,38.7% 

של  SEMתצפיות עוקבות של דלתא  3מתוך  2ניתוח רגישות וספציפיות בוצע בעקבות כלל ניתוח של 1
שלילי") מחלון של חמישה ימים מ יציאת  SEM(" 0.6-דלתא פחות מ SEMחיובי") או  SEMומעלה (" 0.6

כלל ניתוח זה הוגדר לפני ביצוע  המחקר או כאשר מזוהה כיב לחץ על ידי הערכת עור חזותית.
 המחקר. ניתוח

 26%נבדקים באוכלוסיית הכוונה לטיפול ( 36) פגיעות / כיבי לחץ התפתחו אצל 48ארבעים ושמונה (
), כאשר מספר חולים פיתחו לפחות פגיעת לחץ אחת / כיב באתרים אנטומיים ITT-שכיחות באוכלוסיית ה

 נפרדים. 

מיקומים אלה  .ITT-נבדקים ב 182מיקומים אנטומיים בודדים מבין  437ספקי שירותי הבריאות העריכו 
 התוצאות סווגו כ: .10טבלהסווגו כמוצג ב

 ").SEMומעלה ("רמות חריגות של  0.6של  SEMפגיעה בלחץ / כיב גלוי ודלתא  -חיובי אמיתי  •
 אתרים אנטומיים.  42בקטגוריה זו היו 

("ערכים שטוחים").  0.6-מתחת ל SEMללא פגיעה בלחץ / כיב גלוי ודלתא  -חיובי כוזב  •
 אתרים אנטומיים.  128בקטגוריה זו היו 

("ערכים שטוחים").  0.6-מתחת ל SEMפגיעה בלחץ / כיב גלוי ודלתא  -שליליות כוזבות  •
 בקטגוריה זו היו שישה אתרים אנטומיים.

"רמות ומעלה ( 0.6של  SEMללא פגיעה / כיב בלחץ גלוי ודלתא  -תוצאות חיוביות שגויות  •
 אתרים אנטומיים. 261"). בקטגוריה זו היו SEMחריגות של 

לרגישות  95%על מנת להתחשב כראוי במתאם הנבדק בתוך האומדנים של רווחי הביטחון של 
שיטת האתחול יושמה על ידי דגימה, עם החלפה, ממערך  .bootstrapוספציפיות, השתמשו בשיטת 

נושא כך שחולצו כל הרשומות עבור נושא שנבחר באופן  הדגימה נעשתה על בסיס הנתונים המקורי.
 אלף מערכי נתונים נוצרו בשיטה זו, כל אחד עם אותו נושא כמו מערך הנתונים המקורי. אקראי.

אומדני הרגישות והספציפיות חושבו על פני מערכי נתונים על ידי לקיחת הערך החציוני. גבולות הביטחון 
  ).11טבלה הביא לאומדנים הבאים ( זה .97.5-ו2.5נוצרו מאחוזוני 
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 פליטות אלקטרומגנטיות -הצהרת הדרכה ויצרנית  
 . 60601-1נתונים אלה נכללים בהתאם לדרישות התווית של חברת החשמל 

המשתמשים  על .12אבלה מיועד לשימוש בסביבה אלקטרומגנטית המפורטת ב Provizioשל  SEM-סורק ה
 בסביבה כזו. Provizioשל  SEMלוודא כי נעשה שימוש בסורקי 

 סביבה אלקטרומגנטית 
 סביבה אלקטרומגנטית 12ה אבל

 הנחיה  -סביבה אלקטרומגנטית  תאימות מבחן פליטות

 RFפליטת 
CISPR11 

 RFמשתמש באנרגיית  SEM Provizioמכשיר הסורק  1קבוצה 
שלו  RF-רק לצורך תפקודו הפנימי. לכן, פליטת ה

נמוכה מאוד ואינה עלולה לגרום להפרעות בציוד 
 האלקטרוני הסמוך.

 RFפליטת 
CISPR11 

מתאים לשימוש בכל  Provizioשל  SEM-סורק ה מחלקה ב'
המפעלים שאינם מקומיים ובמפעלים המחוברים 

לרשת אספקת חשמל במתח נמוך המספקת מבנים 
 המשמשים למטרות ביתיות.

 פליטות הרמוניות
IEC 61000-3-2 

 תואם

תנודות מתח / פליטת 
 הבהוב 

IEC 61000-3-3 

 תואם
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 חסינות אלקטרומגנטית 
 1חלק  -חסינות אלקטרומגנטית  13טבלה 

בדיקת 
 חסינות

IEC 60601 

 רמת מבחן

 הנחיה -סביבה אלקטרומגנטית  תאימות

פריקה 
אלקטרוסטטית 

)ESD(  
IEC 61000-4-2 

 ±8 kV מגע 

 ±15 kV אוויר 

 ±8 kV מגע 

 ±15 kV אוויר 

על הרצפות להיות עץ, בטון או אריחי 
קרמיקה. אם רצפות מכוסות בחומר 

סינטטי, הלחות היחסית צריכה להיות 
 .30%לפחות 

חולף / פרץ 
 מהיר חשמלי

IEC 61000-4-4 

 ±2 kV  קווי אספקת
 חשמל

 ±1 kV קווי קלט / פלט 

 ±2 kV  קווי אספקת
 מלחש

לא זמין (היחידה אינה 
מכילה קווי אות, בקרה 

 או טלקום)

איכות צריכת החשמל צריכה להיות של 
 סביבה מסחרית או מוסדית טיפוסית.

 נחשול
IEC 61000-4-5 

 ±1 kV  (וים)קו
 לקו(וים)

 ±2 kV קווים לקרקע 

 ±1 kV  (וים)קו
 לקו(וים)

 ±2 kV קווים לקרקע 

של  איכות צריכת החשמל צריכה להיות
 סביבה מסחרית או מוסדית טיפוסית.

ירידות מתח, 
הפרעות קצרות 
וריאציות מתח 

בקווי קלט 
 אספקת החשמל
IEC 61000-4-11 

>5% UT (>95% dip 
 0.5) עבור מחזור UT-ב

40% UT (60% dip  
 5) עבור מחזור UT-ב

70% UT (30% dip  
 30) עבור מחזור UT-ב

>5% UT (>95% dip 
 5s) עבור UT-ב

>5% UT (>95% dip  
 0.5) עבור מחזור UT-ב

40% UT (60% dip  
 5) עבור מחזור UT-ב

70% UT (30% dip  
 30) עבור מחזור UT-ב

>5% UT (>95% dip  
 5s) עבור UT-ב

איכות צריכת החשמל צריכה להיות של 
סביבה מסחרית או מוסדית טיפוסית. 
אם המשתמש של רכזת הטעינה של 

דורש הפעלה  Provizio SEM-סורק ה
ממושכת בזמן הפסקת החשמל, מומלץ 

להפעיל את רכזת הטעינה מאספקת 
 חשמל ללא הפרעה או מסוללה.
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 2חלק  -חסינות אלקטרומגנטית  14טבלה 

 IEC 60601 בדיקת חסינות

 רמת מבחן

 הנחיה -סביבה אלקטרומגנטית  תאימות

תדר הספק 
הרץ)  50/60(

 מגנטישדה 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m  שדות מגנטיים בתדר הספק צריכים להיות רמה
המאפיינת מיקום טיפוסי בסביבה מסחרית או 

 מוסדית טיפוסית.

RF מנוהל 
IEC 61000-4-6 

rmsV3  

150 kHz עד 
 80 MHz 

rmsV3   אין להשתמש בציוד תקשורתRF  נייד ונייד קרוב
 Provizioיותר לחלק כלשהו במערכת הסורק 

SEM כולל כבלים, מאשר מרחק ההפרדה ,
המומלץ המחושב מהמשוואה החלה על תדר 

 המשדר.

RF מוקרן 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 

 80 MHzאל  

 2.7 GHz 

3 V/m :מרחק הפרדה מומלץ 

Pd ⋅= 2.1 150kHz  80עד MHz  

Pd ⋅= 2.1 80 MHz 800 עד MHz  

Pd ⋅= 3.2 800MHz  2.7עד GHz 

הוא דירוג הספק המוצא המרבי של  Pכאשר 
 d-) על פי יצרן המשדר וWהמשדר בוואט (

 מומלץ להפריד בהפרדה במטרים (מ').

קבוע, כפי שנקבעו  RFעוצמות השדה ממשדר 
, צריכות להיות aעל ידי סקר אתר אלקטרומגנטי 

 .bפחות מרמת התאימות בכל טווח תדרים 

הפרעות עלולות להתרחש בסביבת ציוד 

 המסומן בסמל הבא: 
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 מרחק הפרדה 
 מקרינות. RFמיועד לשימוש בסביבה אלקטרומגנטית בה נשלטות הפרעות  Provizioשל  SEM-סורק ה

יכול לסייע במניעת הפרעות אלקטרומגנטיות על ידי שמירה על מרחק  SEM Provizioהמשתמש בסורק 
כמומלץ להלן, בהתאם  Provizioשל  SEM-נייד (נייד משדר) לבין סורק ה RFמינימלי בין ציוד תקשורת 

נייד לנייד לבין  RFמרחק ההפרדה המומלץ בין ציוד תקשורת  להספק המוצא המרבי של ציוד התקשורת.
 .15טבלה מופיע ב Provizio SEM-סורק ה

 

 מרחק הפרדה 15טבלה 

 מרחק הפרדה לפי תדר המשדר (מטרים)

הספק יציאה מרבי של 
 )Wהמשדר (

150 kHz  80עד MHz 

Pd ⋅= 2.1 

80 MHz  800עד MHz 

Pd ⋅= 2.1 

800 MHz  2.5עד GHz 

Pd ⋅= 3.2 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

במטר  dעבור משדרים המדורגים בהספק יציאה מרבי שלא מופיע למעלה, ניתן לאמוד את מרחק ההפרדה המומלץ 
) על פי Wהוא דירוג הפלט המרבי של המשדר בוואט ( P(מ') באמצעות המשוואה החלה על תדר המשדר, כאשר 

 יצרן המשדרים.

 ר חל., תחום התדרים הגבוה יותMHz 800-ו MHz 80בטווח של  הערה:

התפשטות אלקטרומגנטית מושפעת מספיגה והשתקפות  הנחיות אלה עשויות שלא לחול בכל המצבים. הערה:
 ממבנים, עצמים ואנשים.
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 מפרטים 
 מפרט 16טבלה 

 מפרט  פריט

 BFהקלד  מיושם חלקית

 שעות (אופייני) 3 חיי סוללה

  7נקה את המכשיר כמוגדר בסעיף  שיטת ניקוי וחיטוי

 IPX1 הגנה על חדירת מים

 פעולה רציפה מחזור חובה

 ציוד מופעל פנימי מקור כוח 

  SEMיחידות ערך  4.5עד  SEM 1.0טווח ערכי 

 SEMיחידות ערך  SEM*1 /+- 0.2יכולת חזרה על ערך 

 אחסון
-רק בטמפרטורות שבין  Provizioשל  SEM-יש לאחסן את סורק ה

4ºF (-20ºC)  113עדºF (45ºC)  לחות  90%עד  5%בטמפרטורה של
 יחסית (ללא עיבוי).

 תנאי הפעלה
רק בטמפרטורות הנעות  Provizioשל  SEM-יש להפעיל את סורק ה

לחות יחסית  90%עד  5%של  95ºF (35ºC)עד  59ºF (15ºC)בין 
 (ללא עיבוי). 

 וולט 100-240 טעינת מזרן מתח רשת חשמל

 A 0.5 טעינת מחצלת מתח זרם

 

                                            

יכולת החזרה היא הווריאציה של מכשיר יחיד במדידת אותו מיקום על ידי אותו אדם כאשר מדידות מרובות נלקחות אחת  1
 אחרי השנייה ("חזור") באותה תקופה.
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 השלכה 

 אריזה 
 פעל לפי המדיניות והנהלים המוסדיים שלך בנוגע למחזור והשלכת האריזה.

 חיישן לשימוש יחיד 
  פעמי בהתאם למדיניות ונהלים מוסדיים למגע עם חומרים. יש להיפטר מחיישנים לשימוש חד

 Provizioשל  SEMסורק  
מנוקה ומחוטא על פי התקנות המקומיות לפינוי פסולת חשמלית  Provizio SEMיש להיפטר מסורק 

 ואלקטרונית.
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 פתרון תקלות 
 .BBIאם לא ניתן לפתור מצב כלשהו, אנא פנה למומחה המוצר שלך או לשירות הלקוחות של 

 . פתרון תקלות17טבלה 

 פתרון התקלה תקלה

מחויב במלואו  Provizioשל  SEM-וודא כי סורק ה הסורק לא נדלק
 .3.2לכל חלק

מחויב במלואו  Provizioשל  SEM-וודא כי סורק ה הסורק נכבה לפני הקלטת קריאה
 .3.2לכל חלק

שום תצוגה לא נראית כאשר לוחצים על לחצן 
 שעות. 6הפעולה והיחידה טעונה באופן פעיל במשך 

 פנה למומחה המוצר שלך או לשירות הלקוחות 
  .BBIשל 

מחוון הטעינה (אור ירוק) אינו נדלק כאשר הסורק 
 רכזת הטעינה.ממוקם על 

וודא שמרכז הטעינה מחובר למקור חשמל וכל 
 הכבלים מחוברים היטב. 

ממוקם בצורה  Provizioשל  SEM-וודא שסורק ה
 מאובטחת במרכז הטעינה. 

 ודא שכוח החשמל מופעל.

נסה לכבות את  אל תמשיך להשתמש במכשיר. התצוגה פגומה.
  המכשיר ואז להפעיל אותו מחדש.

פנה למומחה  אל תמשיך להשתמש במכשיר. נזקים גלויים בכל מקום במכשיר. ישנם סדקים או
 .BBIהמוצר שלך או לשירות הלקוחות של 

הכיסוי הדק מעל אלקטרודה מתקלף, או שנפרדת 
 אלקטרודה מהקרום הגמיש.

פנה למומחה  אל תמשיך להשתמש במכשיר.
 . BBIהמוצר שלך או לשירות הלקוחות של 



 אנגלית OUSמחווני   

 OTH-SEM-IFU-OUS-0359 Rev H 50מתוך  49עמוד 

 פתרון התקלה תקלה

במהלך הפעלה על ידי  SEMאין אינדיקציה למדידת 
 פלאש חזותי, צליל או שינוי על המסך

 מופעל. Provizioשל  SEM-ודא שסורק ה

וודא שהסורק נמצא על מסך המדידה עבור 
 שנבחר. המצב

וודא שחיישן לשימוש חד פעמי נמצא במיקום נכון 
)Provizio SEM  סורק מסוגS .(בלבד 

פעמי לא יתחבר למחבר החיישן לשימוש חד 
 החיישן

 .Sמסוג  Provizio SEMוודא שיש לך סורק 
 וודא כי החיישן לשימוש חד פעמי מיושר כהלכה.

ודא שהסורק מוגדר כהלכה להתחבר לשרת  נתוני המטופלים לא הועלו
Gateway.  התייעץ עם מחלקת טכנולוגיית

 שלך. המידע
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