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Szabályozó követelmények

Megfelelőségi szabványok

A TEE-vizsgálófejek megfelelnek az orvosi eszközökre 
vonatkozó 93/42/EGK európai irányelv szabályozó 
követelményeinek. Az orvosi eszközökre vonatkozó 93/42/EGK 
európai irányelv szerint a TEE-vizsgálófejek IIA osztályúnak 
minősülnek.

A TEE-vizsgálófejek CE-jelöléssel rendelkeznek.

Az Európai Közösség vonatkozó irányelveinek és/vagy az 
európai harmonizált/nemzetközi szabványoknak történő 
megfelelés érdekében a következő dokumentumok/szabványok 
kerültek alkalmazásra:

0470

Szabvány/irányelv Hatáskör

93/42/EGK Orvosi eszközökre vonatkozó irányelv (Medical 
Devices Directive, MDD)

IEC60601-1 Orvosi elektromos eszközök, 1. rész; Általános 
biztonsági követelmények

IEC60601-2-18 Orvosi elektromos készülék - 2-18. rész. Az 
endoszkópos készülékek speciális biztonsági 
követelményei

IEC60601-2-37 Orvosi elektromos készülékek – 2-37. rész. Az 
ultrahangos gyógyászati diagnosztikai- és 
vizsgálóberendezések speciális biztonsági 
követelményei

IEC1157/EN61157 Ultrahangos gyógyászati diagnosztikai berendezések 
akusztikai teljesítményének közlési követelményei.

EN60601-1-2 Orvosi elektromos készüléke – 1-2. rész. Kiegészítő 
szabvány: elektromágneses megfelelőség – 
Követelmények és tesztek.
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Országspecifikus jóváhagyások

• Japán MHLW engedélyezési szám:

• 6VT-D vizsgálófej:

• 6T vizsgálófej: 21700BZY00068000

• 6T-RS vizsgálófej: 21700BZY00067000

• 6Tc/6Tc-RS vizsgálófej: 220ABBZX00191000

• 9T vizsgálófej: 21700BZY00069000

• 9T-RS vizsgálófej: 218ABBZX00110000

Eredeti dokumentáció

• Az eredeti dokumentum angol nyelvű.
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1. fejezet

TEE-vizsgálófejek

Tartalom:

„Bevezetés”, 1-2. oldal

„Előkészületek”, 1-6. oldal

„Biztonság”, 1-17. oldal

„Vizsgálat végrehajtása”, 1-29. oldal

„Tisztítás és fertőtlenítés”, 1-35. oldal

„Tárolás”, 1-41. oldal

„Szállítás és leselejtezés”, 1-43. oldal

„A vizsgálófejek műszaki adatai”, 1-44. oldal

„Tartozékok”, 1-48. oldal
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Bevezetés

Ez a fejezet a következő vizsgálófejekkel kapcsolatos 
információkat tartalmazza:

Amennyiben a kézikönyv nem jelzi másként, a „vizsgálófej”, 
illetve a „TEE-vizsgálófej” kifejezés a fenti vizsgálófejek 
bármelyikét jelenti.

A kézikönyvben ismertetett vizsgálófejek közül nem feltétlenül 
mindegyik használható az Ön GE ultrahangkészülékével. A 
támogatott vizsgálófejek teljes listáját a készülék felhasználói 
dokumentációjában találja.

A TEE-vizsgálófej javasolt felhasználása

A TEE-vizsgálófejet megfelelő képesítéssel rendelkező orvos 
használhatja, aki az ehhez kapcsolódó aktuális orvosi 
gyakorlatnak megfelelő endoszkópos technikákból, valamint az 
ultrahang-diagnosztikai készülék és a vizsgálófej helyes 
üzemeltetéséből megfelelő képzésben részesült.

A vizsgálatot végző orvosnak józan orvosi elbírálással kell 
kiválasztania a vizsgálati alanyokat, valamint megfelelő 
gyakorlati tudással kell rendelkeznie a nyelőcsőben és a 
gyomorban végzett vizsgálatokból nyert kardiológiai 
ultrahangadatok értelmezésében.

Vizsgálófej

Felhasználási javallatok: Képalkotási képesség:

Nyelőcsőn keresztüli 
echokardiográfia 2D 4D/Szimultán többsíkú

6VT-D Felnőtt Igen Igen

6Tc Felnőtt Igen Nem

6T-RS Felnőtt Igen Nem

9T Gyermekgyógyászati Igen Nem

9T-RS Gyermekgyógyászati Igen Nem

6T Felnőtt Igen Nem

6Tv Felnőtt Igen Nem
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A 9T/9T-RS vizsgálófej gyermekeknél használható. A páciens 
javasolt alsó súlyhatára 5 kg. A vizsgálófej használható kisebb 
pácienseken is az illető páciens anatómiájától, a TEE-vizsgálat 
egyértelmű szükségességétől, valamint az orvos klinikai 
elbírálásától függően.

Ellenjavallatok

A TEE-vizsgálófejek NEM használhatók magzati képalkotásra.

A TEE-vizsgálófej leírása

A TEE-vizsgálófej egy elektronikusan irányított, fázisvezérelt 
(phased array) ultrahangos vizsgálófej, amely egy 
hagyományos endoszkóp végére van rögzítve egy szigetelt 
csúcsban. A vizsgálófejet kizárólag a GE ultrahangkészülékkel, 
megfelelően telepített szoftverrel és hardverrel történő 
használatra tervezték.

A TEE-vizsgálófej a nyelőcsőben ultrahangképek, illetve 
szeletek sorozatát hozza létre kúp alakú térben, ugyanabból a 
pozícióból. A vizsgálati sík elforgatása az endoszkóp burkolatán 
lévő nyomógombok segítségével vezérelhető.

A 6VT-D vizsgálófej a következőkre is használható:

• Egy vagy több szívciklusos térfogati adatok valós időben, a 
billentyűk és egyéb struktúrák háromdimenziós 
megjelenítésére szolgáló leképezési technikák segítségével 
történő ábrázolásra.

• Szimultán többsíkú (kétsíkú és háromsíkú) leképezésre. A 
vizsgálati síkok elforgatása a vizsgálófej fogantyúján 
található nyomógombok vagy a vizsgálókészüléken lévő 
forgógomb segítségével vezérelhető.

Az endoszkóp csúcsának iránya könnyen szabályozható a 
készülék fogantyúján található elhajlításvezérlő forgógombok 
segítségével, így pontosan beigazítható a vizsgálófej a 
nyelőcsőben.

A kézikönyv célja

Ez a kézikönyv a következő információkat tartalmazza a 
felhasználóknak:

• A vizsgálófej működése

• A vizsgálófej ápolása és karbantartása

• A vizsgálófejre vonatkozó biztonsági előírások ellenőrzése
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A páciens biztonságának és a vizsgálófej megbízható 
üzemeltetésének érdekében azt javasoljuk, hogy tartsa kéznél 
ezt a kézikönyvet a TEE-vizsgálófej minden használati 
fázisában.

A kézikönyv nem tartalmaz a rendszer üzemeltetésére, illetve a 
klinikai vizsgálatok eredményeinek értékelésére vonatkozó 
utasításokat. Ezeket az információkat a rendszer felhasználói 
kézikönyvében, illetve a témához kapcsolódó egyéb 
szakirodalomban találja. A kézikönyv nem tartalmaz használatra 
vonatkozó klinikai útmutatót.

Ez a kézikönyv az ultrahangkészülék felhasználói 
kézikönyvének kiegészítése.

A kézikönyvben használt jelzések

A következő ikonok biztonságra vonatkozó szövegeket jelölnek:

FIGYELEM Azt jelzi, hogy potenciális veszély esete forog fenn, amely nem 
megfelelő körülmények vagy műveletek esetén a következőket 
okozhatja:

• Könnyebb sérülés

• Anyagi kár

FIGYEL-
MEZTETÉS

Azt jelzi, hogy konkrét veszély esete forog fenn, amely nem 
megfelelő körülmények vagy műveletek esetén a következőket 
okozza:

• Súlyos vagy végzetes személyi sérülés

• Jelentős anyagi kár
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Az eszköz címkéje

Címke Rendeltetés

Kínára vonatkozó információ:

Azonosító címke:
Típus, gyártó, alkatrész száma, sorozatszám, gyártási dátum, 
frekvencia középértéke, eszköz besorolása és 
tanúsítványcímkék

Kövesse a használati útmutatót. A vizsgálófej használata előtt 
tanulmányozza át a felhasználói kézikönyvben található 
összes instrukciót.
(Kínára nem vonatkozó információ)

Figyelem - Olvassa el a mellékelt dokumentumokat: a 
felhasználói dokumentáció elolvasására figyelmezteti a 
felhasználót, amikor a teljes információ nem található meg a 
címkén.
(Csak Kínára vonatkozó információ)

BF típusú készülék, amelyben az áramütés elleni védelem 
nem csak alapszigetelésen alapul. Kiegészítő biztonsági 
óvintézkedések, pl. kettős vagy megerősített szigetelés is 
védi, mert az üzembe helyezés körülményei nem 
megbízhatók, vagy nincs védőföldelés.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus 
készülékeket tilos osztályozatlan kommunális hulladék 
formájában eldobni, ehelyett elkülönítve kell azokat 
összegyűjteni. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy más 
illetékes társasággal, hogy üzemen kívül helyezzék a 
készüléket.

CE jelölés

Gyártási dátum (hónap/év)

0470
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Előkészületek

Kicsomagolás és a tartalom ellenőrzése

A megfelelő karbantartás elsődleges fontosságú a kifinomult 
orvosi/sebészi készülékek biztonságos és hatékony 
üzemeltetéséhez. Javasoljuk, hogy átvételkor, valamint minden 
használat előtt gondosan ellenőrizze a készüléket és az 
eszközöket a páciens, illetve a felhasználó esetleges 
sérülésének megelőzése érdekében.

1. Vizuálisan ellenőrizze, hogy van-e sérülés a szállítódobozon 
vagy a TEE-vizsgálófejen. Az esetleges törést vagy egyéb 
látható kárt fel kell jegyezni, a bizonyítékot meg kell őrizni, 
és értesíteni kell a szállítót vagy a szállítmányozási 
társaságot.

2. Ellenőrizze, hogy a szállítódoboz tartalmazza-e a 
csomagolási listában felsorolt alkatrészeket.

3. A gondatlanság miatt keletkező kár megelőzéséhez a 
TEE-vizsgálófej kezelése és tisztítása előtt figyelmesen 
olvassa át ezt a kézikönyvet.

4. A minden egyes vizsgálat előtt elvégzett műveletsornak 
megfelelően ellenőrizze a vizsgálófej működését és 
épségét. Ha bármilyen rendellenességet, a szokásosnál 
gyengébb teljesítményt vagy nem biztonságos állapotot 
észlel vagy gyanít, ne használja a TEE-vizsgálófejet.

Vizuálisan ellenőrizze, illetve tapintsa végig a rugalmas nyél 
és a hajlítható rész teljes felszínét az eszköz kiegyenesített 
és meghajlított állapotában egyaránt. Ha bármilyen fémes 
kidudorodást, lyukat, meghibásodást, repedést vagy mély 
horpadást észlel, ne használja az eszközt.

Ellenőrizze a vizsgálófej megfelelő mechanikai működését. 
Hajlítsa el a csúcsot mind a négy irányban, és győződjön 
meg arról, hogy az elhajlításvezérlő megfelelően, finoman 
működik. (További információk: „A csúcs elhajlítása”, 
1-8. oldal.) Ellenőrizze, hogy a súrlódó fék megfelelően 
működik-e fel/le, illetve jobbra/balra irányban. Fordítson 
különös figyelmet annak ellenőrzésére, hogy a csúcs 
könnyen kiegyenesedik-e, ha a fékek ki vannak engedve.
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5. Ellenőrizze a szivárgóáramot a következő részben 
ismertetett művelet szerint: „Biztonsági tesztek/Ellenőrzés”, 
1-22. oldal.

Az eredményekről írásbeli naplót kell vezetni.

6. Az észlelt károsodásról, illetve eltérésekről azonnal 
értesíteni kell a szerviz képviselőjét.

A szállítódoboz tartalma:

• A TEE-vizsgálófej

• Felhasználói kézikönyv

• Harapásvédők

• Tisztaságot igazoló tanúsítvány

• A termék helyzetmeghatározó kártyája (Product locator 
card)

• Vizsgálófej-kezelési kártya

A TEE-vizsgálófej és a rendszer kezelőfelületének részletes leírása

A TEE-vizsgálófej egy elektronikusan irányított, fázisvezérelt 
(phased array) ultrahangos vizsgálófejből áll, amely egy 
hagyományos endoszkóp végére van rögzítve egy szigetelt 
csúcsban. Egy kábellel és egy megfelelő csatlakozóval van a 
rendszerhez csatlakoztatva. Az 1-1. ábra a vizsgálófej 
különböző részeit mutatja be.

FIGYELEM Soha ne hajlítsa el a vizsgálófej csúcsát úgy, hogy ujjával 
közvetlen nyomást gyakorol a csúcsra, mivel ez 
maradandóan károsíthatja a belső vezérlőhuzalokat.
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1-1. ábra. A TEE-vizsgálófej fő alkatrészei (a kép a 6T vizsgálófejet ábrázolja)

A TEE-vizsgálófej vezérlőinek működtetése és ellenőrzése

Az endoszkópot úgy tervezték, hogy az elhajlításvezérlőket és a 
vizsgálati sík vezérlőit egy kézzel lehessen működtetni.

A csúcs elhajlítása

A felnőtt vizsgálófejek

A felnőtt TEE-vizsgálófejjel ellátott endoszkóp két forgógombbal 
rendelkezik a csúcs elhajlításának szabályozásához. A 
hajlításvezérlő forgógombok segítségével a csúcs felfelé/lefelé, 
illetve balra/jobbra hajlítható. A hajlításvezérlők semleges (nem 
elhajlított) állását lásd: 1-2. ábra, 1-11. oldal.

1. Hajlítható nyél
2. Csuklós szakasz
3. Disztális csúcs vizsgálófejjel
4. Elhajlításfék
5. Elhajlításvezérlő forgógombok
6. Rendszerkábel
7. Rendszercsatlakozó
8. A vizsgálati sík vezérlésére 

szolgáló kapcsolók
6VT-D vizsgálófej: beállítható

9. Toldalékgyűrű
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A disztális csúcs hajlítása (az endoszkóp forgógombokkal felfelé 
áll):

• Az alsó forgógomb óramutató járásának megfelelő irányban 
történő elforgatása felfelé hajlítja a csúcsot.

• Az alsó forgógomb óramutató járásával ellentétes irányban 
történő elforgatása lefelé hajlítja a csúcsot.

• A felső forgógomb óramutató járásának megfelelő irányban 
történő elforgatása jobbra hajlítja a csúcsot.

• A felső forgógomb óramutató járásával ellentétes irányban 
történő elforgatása balra hajlítja a csúcsot.

Hajlítási szögek:

• Felfelé: minimum 120°

• Lefelé: minimum 40°

• Balra, illetve jobbra: minimum 40

A vizsgálófejcsúcs elhajlításának ellenőrzésekor gondosan 
figyelje meg a csúcs elhajlítási szögét. Ha a fel/le vezérlőt a 
maximális mértékben elforgatja az óramutató járásának 
megfelelő irányban, a csúcs szögének legalább 120°-nak kell 
lennie az endoszkóp nyeléhez képest. Az óramutató járásával 
ellentétes irányban maximális mértékben elforgatott vezérlő 
esetén a csúcs szögének legalább 40°-nak kell lennie.

A gyermek vizsgálófejek

A gyermek TEE-vizsgálófejjel ellátott endoszkóp egy 
forgógombbal rendelkezik a csúcs elhajlításának 
szabályozásához. A hajlításvezérlő forgógomb segítségével a 
csúcs felfelé/lefelé hajlítható (lásd: 1-3. ábra, 1-12. oldal).

• A forgógomb óramutató járásának megfelelő irányban 
történő elforgatása felfelé hajlítja a csúcsot.

• A forgógomb óramutató járásával ellentétes irányban 
történő elforgatása lefelé hajlítja a csúcsot.

Hajlítási szögek:

• Felfelé: minimum 110°

• Lefelé: minimum 40°

FIGYELEM Ha az ellenőrzés során a vizsgálófejcsúcs éles szögben 
visszakanyarodik, tehát ha az elhajlítás szöge meghaladja a 
fent megadott maximális értékeket, ne használja a 
vizsgálófejet. Lépjen kapcsolatba a GE szervizképviselőjével.
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FIGYELEM Ha az ellenőrzés során a vizsgálófejcsúcs éles szögben 
visszakanyarodik, tehát ha az elhajlítás szöge meghaladja a 
fent megadott maximális értékeket, ne használja a 
vizsgálófejet. Lépjen kapcsolatba a GE szervizképviselőjével.
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1-2. ábra. Felnőtt vizsgálófejek: A hajlításvezérlők használata

6VT-D/6T/6Tc/6Tv/6T-RS/6Tc-RS
1. A csúcs balra hajlításához (minimum 40°-kal) fordítsa el a felső forgógombot az óramutató járásával 

ellentétes irányban .

2. A csúcs jobbra hajlításához (minimum 40°-kal) fordítsa el a felső forgógombot az óramutató járásának 

megfelelő irányban .

3. A csúcs felfelé hajlításához (minimum 120°-kal) fordítsa el az alsó forgógombot az óramutató járásának 

megfelelő irányban .

4. A csúcs lefelé hajlításához (minimum 40°-kal) fordítsa el az alsó forgógombot az óramutató járásával 

ellentétes irányban .

5. Alsó hajlításvezérlő forgógomb
6. Felső hajlításvezérlő forgógomb
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1-3. ábra. Gyermek vizsgálófejek: A hajlításvezérlők használata

9T/9T-RS
1. A csúcs felfelé hajlításához (minimum 110°-kal) fordítsa el a forgógombot az óramutató járásának 

megfelelő irányban .

2. A csúcs lefelé hajlításához (minimum 40°-kal) fordítsa el az alsó forgógombot az óramutató járásával 

ellentétes irányban .

3. Hajlításvezérlő forgógomb
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Csúcselhajlításfék

Annak érdekében, hogy elhajlított helyzetben lehessen tartani a 
csúcsot, súrlódó féket lehet alkalmazni a fel/le 
elhajlításvezérlőn.

A TEE-elhajlításfék megtartja a vizsgálófejet a fel-le elhajlított 
helyzetben, ha a vizsgálófejet nem éri valamilyen nyomás. 
Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez egy súrlódó fék, nem pedig 
rögzítés. Ez a konstrukció biztosítja, hogy az endoszkóp 
kiegyenesedjen, ha krízishelyzetben hirtelen ki kell húzni a 
vizsgálófejet a páciensből.

A fel/le elhajlításnál alkalmazható fék egy fogantyú, amely az 
elhajlításvezérlő forgógomb alatt található (lásd: 1-4. ábra). Az 
oldalirányú elhajlításhoz nincs súrlódó fék.

1-4. ábra. Az elhajlításfék működtetése

Gombok funkciói

6VT-D vizsgálófej

A 6VT-D vizsgálófej fogantyúján található három gomb 
beállítható. A gombok beállításával kapcsolatos bővebb 
információt lásd a rendszer felhasználói kézikönyvében. Élő 
módban az alapértelmezett beállítás az alábbi ábrán látható: 
1-5. ábra.

1. Fel/le elhajlításfék nem rögzített állásban
2. Fel/le elhajlításfék rögzített állásban
3. A forgógomb helyzetjelzője
4. A semleges helyzet jelölése
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1-5. ábra. A 6VT-D gomb alapértelmezett beállítása (élő mód)

Minden vizsgálófej esetén, kivéve a 6VT-D vizsgálófejet

A három gomb funkciói a következők (nem állítható be):

1-6. ábra. Gombok funkciói (minden vizsgálófej esetén, kivéve a 6VT-D vizsgálófejet)

Ha megnyomja a vizsgálófej csúcsához legközelebb eső 
gombot (1. gomb), a vizsgálati sík elfordul az óramutató 
járásával ellentétes irányban (a vizsgálati sík szöge nagyobb 
lesz). A vizsgálati sík 180°-kal elfordul a szabvány keresztirányú 
síkból (rövid tengely) a hosszanti síkba (hosszú tengely), és a 
művelet végén az első keresztirányú sík (rövid tengely) 
tükörképét mutatja. A szöghelyzet megjelenik a készülék 
képernyőjén. A rövid tengely menti 0°-os referenciahelyzet 
meghatározása a következő: ha a vizsgálófejet a 

1. 1. gomb (a vizsgálófej csúcsához legközelebb található): letapogatási sík elfordítása az óramutató 
járásával ellentétes irányba

2. 2. gomb: kép tárolása
3. 3. gomb: letapogatási sík elfordítása az óramutató járásával megegyező irányba

1. 1. gomb (a vizsgálófej csúcsához legközelebb található): letapogatási sík elfordítása az óramutató 
járásával ellentétes irányba

2. 2. gomb: letapogatási sík elfordítása merőlegesen
3. 3. gomb: letapogatási sík elfordítása az óramutató járásával megegyező irányba
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vizsgálófejcsúcs akusztikai ablakán keresztül nézi, a vizsgálófej 
az óramutató járásával megegyező irányban maximális 
mértékben elforgatott helyzetben van.

A vizsgálati sík jelzője

Tájolási célból a rendszer képernyője kijelzi a vizsgálati síkot.

A vizsgálati sík aktuális szögét egy jelölő mutatja, és az érték 
szintén megjelenik a következő ábrán látható módon: 1-7. ábra. 
A képernyőn a szabvány síkhoz képest mért szög látható (a 
szabvány síkot a rendszer 0°-kal jelzi). A szög tartománya a 
következő: 0°-180°.

1-7. ábra. A vizsgálati sík szögének jelzése

A merőleges elforgatás

A merőleges elforgatási funkció teljes sebességgel elforgatja a 
vizsgálati síkot a merőleges helyzetbe (ha az aktuális helyzet 
például 22°, a vizsgálati sík a 112°-os helyzetbe fordul. Ha az 
aktuális helyzet 162°, a vizsgálati sík a 72°-os helyzetbe fordul). 
A 90°-os kiegyenlítési funkció a középső gombbal (2. gomb 
1-6. ábra) irányítható – beállítható a 6VT-D vizsgálófej esetén. A 
középső gomb ismételt megnyomásával a vizsgálati sík 
visszafordul az eredeti helyzetbe.

MEGJEGYZÉS: Ha az eredeti helyzet 180°, a vizsgálati sík a kétsíkú gomb 
kétszeri megnyomásával a 0°-os helyzetbe fordul.

A TEE-vizsgálófej csatlakoztatása a rendszerhez

A vizsgálófej csatlakoztatásával és kiválasztásával 
kapcsolatban lásd a rendszer felhasználói kézikönyvét.

A vizsgálófej kiválasztását követően a vizsgálati síkot 
pozicionáló rendszer automatikus kalibrálást végez. Ez a 
kalibrációs ciklus 5-10 másodpercig tart. A kalibrálás 
befejeztével a vizsgálófej hőmérsékletérzékelője aktiválódik, és 
a rendszer kijelzi a vizsgálófej hőmérsékletét. A rendszer 
képernyőjén megjelenik egy üzenet, amely a felhasználót a 
harapásvédő használatának fontosságára figyelmezteti 
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TEE-vizsgálat végrehajtásánál. Amikor a figyelmeztető üzenet 
eltűnik, valamint a kalibrációs ciklus befejeződik, a vizsgálófej 
készen áll a vizsgálatra.
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Biztonság

Biztonsági óvintézkedések

1. A TEE-vizsgálófejet kizárólag képzett személyzet kezelheti. 
A TEE-vizsgálófej precíziós eszköz, és gondatlanság miatt 
könnyen károsodhat.

2. A nyelőcsőben végrehajtandó vizsgálatokat, valamint a 
vizsgálófej behelyezését kizárólag megfelelően képzett 
személy végezheti.

3. Mielőtt nyelőcsőben végrehajtandó vizsgálatot végezne, 
tekintse át a technikákkal, komplikációkkal, valamint 
lehetséges veszélyekkel kapcsolatos orvosi szakirodalmat.

4. A nyelőcsőben végrehajtandó vizsgálat megkezdése előtt 
alaposan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet.

5. A vizsgálófejen végre kell hajtani a szivárgás ellenőrzését 
(lásd: 1-23. oldal) minden alkalommal, mielőtt a 
vizsgálófejet használnák. Ez különösen diatermiás kés 
használatakor fontos. Ha a vizsgálófej szigetelése nem 
megfelelő, a páciens súlyosan megsérülhet.

6. Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze a 
vizsgálófejet, és győződjön meg arról, hogy használata 
biztonságos, illetve a vizsgálófej megfelelően működik. Ha 
bármilyen rendellenességet, a szokásosnál gyengébb 
teljesítményt vagy nem biztonságos állapotot észlel vagy 
gyanít, ne használja a TEE-vizsgálófejet. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a GE szervizképviselőjével.

7. Az intenzív fertőtlenítés mellett a védőburkolat használata 
magasabb szintű védelmet biztosíthat a vizsgálófej 
fertőződésével szemben. A védőburkolathoz használható 
applikátort megrendelheti a helyi GE képviselőtől.

MEGJEGYZÉS: Az Egyesült Államokra vonatkozó információ: A latex 
védőburkolatok használatával kapcsolatos további 
információkat lásd az Egyesült Államok élelmiszer- és 

FIGYEL-
MEZTETÉS

Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
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gyógyszer-felügyeleti hatósága (FDA) által 1991. március 
29-én kiadott „Medical Alert on Latex Products” (Latex 
termékekre vonatkozó orvosi figyelmeztetés) című 
dokumentumban.

8. A védőburkolat felhelyezésénél és levételénél győződjön 
meg arról, hogy a TEE-vizsgálófej egyenes helyzetben van. 
A védőburkolat levétele során ügyeljen arra, hogy ne érje 
erőteljes nyomás a vizsgálófej csúcsát. Ellenkező esetben a 
TEE-vizsgálófej maradandóan károsodhat.

9. Kerülje az erőszakos intubálást, amely a gasztrointesztinális 
traktus sérülését, és ennek következtében annak esetleges 
perforációját okozhatja.

10. A vizsgálófej-hajlító szerkezet normál használat mellett 
biztonságos működtetést biztosít. Ha a vizsgálófej csúcsa 
hajlított állapotban beszorul a páciensbe, és a csúcs 
kiszabadításával kapcsolatos minden kísérlet sikertelen, a 
következő művelettel biztosítható a vizsgálófej biztonságos 
eltávolítása:

• Csatlakoztassa le a vizsgálófejet az 
ultrahangkészülékről.

• A vizsgálófej fogantyúja és a páciens között egy 
hozzáférhető helyen erős csípőfogó vagy egyéb 
alkalmas eszköz segítségével vágja el az endoszkóp 
nyelét a teljes belső vezetékhálózatot is beleértve.

• Az elhajlítást ezzel a művelettel kioldotta, így a 
vizsgálófej biztonságosan eltávolítható.

11. Csak akkor húzza vissza a TEE-vizsgálófejet, ha már 
meggyőződött arról, hogy az elhajlítás nincs rögzített 
állapotban (további információkért lásd a következőt: 
1-4. ábra).

12. Kizárólag a javasolt eljárásokkal tisztítsa és fertőtlenítse a 
vizsgálófejet. Ne tegye a vizsgálófejet autoklávba, illetve ne 
vesse alá etilén-oxid sterilizálásnak, mert a vizsgálófej 
maradandóan károsodhat.

13. Defibrillálás előtt kapcsolja le a vizsgálófejet a rendszerről. 
Győződjön meg a következő feltételek meglétéről:

• Defibrilláció alatt senki nem ér a csatlakozóhoz.

• Defibrilláció alatt a csatlakozó semmilyen elektromosan 
vezető anyaggal nem érintkezik.

14. Transoesophagealis vizsgálatok végzésekor 
elengedhetetlen a biztonságos és hatékony adattárolás. Az 
optimális képtárolás biztosítása érdekében 
transoesophagealis vizsgálat közben a felhasználónak meg 
kell fontolnia a következőket:
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• Új vizsgálat létrehozását a TEE-vizsgálófej 
alkalmazásakor a vizsgálat méretének korlátozása 
érdekében.

• A képek helyi archívumban való tárolását. A távoli 
archívumban való tárolást befolyásolhatja a hálózati 
forgalom, illetve instabilitás.

Rendszerbiztonság

A beteg biztonsága kizárólag megfelelő tervezésű termék 
biztonságos és felelősségteljes módon történő használata 
esetén szavatolható. A vizsgálófej mechanikai és elektronikai 
integritásának rendszeres karbantartása és ellenőrzése a 
maximális szinten tartja a beteg biztonságát.

Fontos, hogy a felhasználó meghatározott ellenőrzési 
műveletsort hozzon létre, illetve alkalmazzon, hogy használat 
előtt minden alkalommal meggyőződhessen az eszköz 
biztonságos használatáról és megfelelő működéséről. Ha 
bármilyen rendellenességet, a szokásosnál gyengébb 
teljesítményt vagy nem biztonságos állapotot észlel vagy gyanít, 
ne használja a TEE-vizsgálófejet. Kérjük, azonnal lépjen 
kapcsolatba a GE szervizképviselőjével.

Elektromos biztonság

A TEE-vizsgálófej elektromos biztonsága a megbízható 
rendszertervezés, gondos kezelés, valamint az eszköz 
rendszeres időközönként elvégzett tesztelésének eredménye.

A beteg lehető legnagyobb biztonsága érdekében a GE a 
szivárgóáram-mérések gyakori, illetve rendszeres időközönként 
történő végrehajtását javasolja, az EN 60601-1 /IEC 60601-1 
§19 szabványnak megfelelően. Az ellenőrzések gyakoriságát a 
helyi jogszabályok előírhatják. Legalább évente egyszer 
kötelezően végre kell hajtani a teszteket az EN 60601-1/
IEC 60601-1 §19 szabványnak megfelelően.

A lebegő betegcsatlakozásra (Body Floating [BF]) vonatkozó 
követelményeket a következő részben leírtak szerint kell 
alkalmazni: „Szivárgóáram-ellenőrzés”, 1-22. oldal.

FIGYEL-
MEZTETÉS

A szivárgóáram-ellenőrzést kizárólag képzett személyzet 
végezheti. Tegyen meg minden szükséges óvintézkedést 
annak érdekében, hogy ne érjen hozzá a feszültség alatt lévő, 
nem szigetelt részekhez.
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Emellett a következő részben leírt módon mindig ellenőrizni kell, 
hogy nincs-e kilyukadva a vizsgálófej: „Szivárgási teszt”, 
1-23. oldal. Ez különösen akkor fontos, ha a vizsgálófejet 
sebészi beavatkozásnál használják. Ha bármilyen jelentős 
eltérés észlelhető a mért értékeknél, további ellenőrzéseket kell 
végrehajtani.

Hőbiztonság

A beteg számára biztonságos hőkörnyezet fenntartása a 
tervezés során magas prioritást kapott a GE vállalatnál. 
Általános megegyezés szerint a szöveti károsodás 
elkerüléséhez hosszan tartó expozíciónál a szövettel érintkező 
vizsgálófejcsúcs hőmérsékletének 42-43 °C-nál kevesebbnek 
kell lennie. Az ultrahang-diagnosztikai készülék kifinomult 
hőbiztonsági rendszert tartalmaz, amely tájékoztatja az orvost a 
vizsgálófej üzemhőmérsékletéről, és megakadályozza, hogy az 
üzemhőmérséklet meghaladja a beállított határértékeket. A 
TEE-vizsgálófej rendszerhez történő csatlakozása, majd 
kiválasztása esetén a vizsgálófejcsúcs hőmérséklete minden 
alkalommal megjelenik a rendszer képernyőjén.

Ha a hőmérsékletérzékelő nem működik megfelelően a 
vizsgálófej rendszerre csatlakoztatásakor, a vizsgálófejet nem 
fogadja el a rendszer, így nem lehet elvégezni a vizsgálatot.

A vizsgálófej üzemhőmérsékletének alsó határértéke a 
rendszertől függ (a rendszer felhasználói kézikönyvében 
leírtaknak megfelelően). Ha a vizsgálófejcsúcs hőmérséklete 
nem éri el ezt a határértéket, nem lehet végrehajtani a 
vizsgálatot (a rendszer kimerevített módba lép). A vizsgálat 
folytatódik, miután a vizsgálófejcsúcs hőmérséklete a vizsgálófej 
üzemhőmérsékletének alsó határértéke fölé emelkedik, és a 
felhasználó megnyomja a Full Freeze (Teljes kimerevítés) 
gombot. Alacsony hőmérsékletű környezetben a vizsgálófej 
indításához a csúcs felmelegíthető a felhasználó tenyerében.

Védelmi szintek magas hőmérséklet esetén

A hőmérsékletet folyamatosan kijelzi a rendszer képernyője. A 
rendszernek két felső hőmérsékleti határértékszintje van: az 
első határérték 41,0 °C-ra, a másik pedig 42,7 °C-ra 
(6VT-D: 42,5 °C) van beállítva. Ha a vizsgálófejcsúcs 
hőmérséklete eléri a 41,0 °C-ot, a hőmérsékletkijelző vörösre 
változik, a rendszer kimerevített módra vált, és egy 
figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn, amely 
megkérdezi a felhasználót, hogy kívánja-e folytatni a vizsgálatot 
a magasabb hőmérsékleti határértékig. Amennyiben a 
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felhasználó úgy kívánja, a készülék folytatja a letapogatást. Ha 
a felhasználó nem kívánja folytatni a vizsgálatot, a rendszer 
kimerevített módban marad. Ha a hőmérséklet eléri a 42,7 °C-ot 
(6VT-D: 42,5 °C), a rendszer feltétel nélkül kimerevített módba 
lép. A felhasználó nem indíthatja el a vizsgálatot, amíg a 
hőmérséklet 0,5 °C-kal azon határérték alá nem csökkent, 
amelynél a rendszer kimerevített módra váltott. A letapogatás 
újraindításához a felhasználónak meg kell nyomnia a Full 
Freeze (Teljes kimerevítés) gombot.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendszer „szüneteltetés” 
jelleggel automatikusan kimerevített módra vált akkor is, ha tíz 
percnél hosszabb ideig nem ér hozzá a felhasználó a 
vezérlőkhöz, ezt a jelenséget pedig nem szabad félreértelmezni, 
és magas hőmérséklet miatt bekövetkezett leállásnak tekinteni. 
A „szüneteltetés” jellegű kimerevített mód szintén a Full Freeze 
(Teljes kimerevítés) gomb megnyomásával hagyható el.

MEGJEGYZÉS: A vizsgálat ideje alatt a kijelzett vizsgálófej hőmérsékletnek a 
páciens testhőmérséklete és 42,7°C között kell lennie.

A harapásvédő használata

Minden TEE vizsgálatnál kötelező a harapásvédő használata, 
hogy megóvja a vizsgálófejet az esetleges károsodástól. A 
vizsgálófejet a harapásvédő használatának mellőzéséből 
eredően ért károsodás érvényteleníti a garanciát. Az 
endoszkópot ért harapás a vizsgálófej súlyos, maradandó 
károsodását okozhatja, amelyből kifolyólag a vizsgálófej a 
továbbiakban nem használható, valamint használata a 
károsodás pillanatától nem lesz biztonságos, mivel elektronikai 
és mechanikai meghibásodás következik be.

MEGJEGYZÉS: A vizsgálófej harapásból származó károsodására nem érvényes 
a vizsgálófej garanciája vagy egyéb szervizszerződés.

A GE mindegyik kiszállított TEE-vizsgálófejhez harapásvédőt 
mellékel. A harapásvédő használata kötelező. Több gyártó kínál 
harapásvédőket felnőtt és gyermekgyógyászati 
TEE-vizsgálófejekhez. Ha segítségre van szüksége további 
harapásvédők megrendelésével kapcsolatban, forduljon a GE 
helyi képviselőjéhez.

A harapásvédők ismételt felhasználását, tisztítását és 
sterilizálását a harapásvédő gyártója által mellékelt 
utasításoknak megfelelően kell végezni.
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1-8. ábra. A harapásvédők

Steril védőburkolat használata

Többféle védőburkolat áll rendelkezésre, amelyek segítségével 
elkerülhető a beteg és az endoszkóp közvetlen érintkezése. A 
TEE-vizsgálófejre történő felhelyezéssel, illetve az eltávolítással 
kapcsolatban kövesse az adott védőburkolat használatára 
vonatkozó utasításokat. Ha segítségre van szüksége a steril 
védőburkolatok beszerzését illetően, forduljon a GE helyi 
képviselőjéhez.

Latextartalmú és latexmentes burkolatok egyaránt 
rendelkezésre állnak.

Applikátor steril védőburkolathoz

A védőburkolathoz használható applikátort a GE képviselőjétől 
rendelheti meg.

Biztonsági tesztek/Ellenőrzés

Szivárgóáram-ellenőrzés

A GE vizsgálókészülékeket és tartozékokat az IEC 60601-1 
szabvány betegbiztonságra vonatkozó követelményeinek 
megfelelően tervezték. A beteg biztonságának érdekében 
fontos, hogy a termékben alacsony legyen a szivárgóáram 
mértéke. Minden egyes TEE-vizsgálófejnél ellenőrzik az 

FIGYELEM A védőburkolat felhelyezésénél és levételénél győződjön meg 
arról, hogy a TEE-vizsgálófej egyenes helyzetben van. A 
védőburkolat levétele során ügyeljen arra, hogy ne érje 
erőteljes nyomás a vizsgálófej csúcsát. Ellenkező esetben a 
TEE-vizsgálófej maradandóan károsodhat.
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elektromos szigetelést és a szivárgóáramot, mielőtt kiszállítanák 
az ügyfélhez.

Az endoszkóp nyele nem rendelkezik elektromosan vezető 
felületekkel, és bevonata olyan anyagból készült, amely nem 
engedi át sem a folyadékokat, sem az elektromosságot. A 
vizsgálófej elektromos biztonságát úgy lehet fenntartani, ha nem 
sérül meg ez a bevonat.

A szigetelőanyag sértetlenségét nem mindig lehet vizuálisan 
ellenőrizni; be kell vezetni a szivárgóáram-ellenőrzés 
rendszeres végrehajtását.

Legalább évente egyszer kötelezően végre kell hajtani a 
teszteket az EN 60601-1/IEC 60601-1 §19 szabványnak 
megfelelően. A lebegő pácienscsatlakozásra (Body Floating - 
BF) vonatkozó követelményeket kell alkalmazni. A teszt 
végrehajtásához az ultrahang-diagnosztikai készülék és 
szabvány ellenőrző készülék szükséges. A vizsgálófej rugalmas 
nyelét 0,9%-os sóoldatba kell meríteni úgy, hogy az oldat a 
vizsgálófejen lévő 40 cm-es jelzésen felül érjen (de a fogantyút 
már ne lepje el).

Szivárgási teszt

Az endoszkóp felületén a harapás által okozott lyuk, illetve 
egyéb sérülés felderítésére végzett ellenőrzés egy 
egyszerűsített teszt segítségével, a GE lyukdetektáló 
készülékkel (lásd: 1-51. oldal) végrehajtható anélkül, hogy 
ehhez a művelethez szükség lenne az ultrahangkészülékre. Ez 
a teszt biztonságos és könnyen elvégezhető, de nem 
egyenértékű az EN 60601-1 szabványban meghatározott 
szigetelés-, illetve szivárgóáram-ellenőrzéssel. A teszt 
összeállítását lásd alább.

MEGJEGYZÉS: A TEE tisztító- és tárolórendszer (lásd: 1-49. oldal) is 
használható szivárgás-ellenőrzésre a GE lyukdetektáló 

FIGYEL-
MEZTETÉS

Ne használja a vizsgálófejet, ha a szigetelőanyag kilyukadt, 
vagy egyéb módon sérült.

FIGYEL-
MEZTETÉS

A szivárgóáram-ellenőrzést kizárólag képzett személyzet 
végezheti. Tegyen meg minden szükséges óvintézkedést 
annak érdekében, hogy ne érjen hozzá a feszültség alatt lévő, 
nem szigetelt részekhez.
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készülék mellett. A készülék helyes használata a TEE tisztító- 
és tárolórendszer felhasználói kézikönyvében olvasható.

Szivárgás-ellenőrzés a lyukdetektáló készülékkel

A teszt végrehajtása előtt olvassa el figyelmesen a lyukdetektáló 
készülék felhasználói kézikönyvét.

A piros vezetékek vizsgálófejhez való csatlakoztatása a 
TEE-vizsgálófej típusától függ. A megfelelő csatlakoztatáshoz 
kövesse az alábbi ábrákon javasolt elrendezést.

A 6T/6T-RS/6Tv/9T/9T-RS vizsgálófejek csatlakoztatása

1-9. ábra. A 6T/6T-RS/6Tv/9T/9T-RS vizsgálófejek csatlakoztatása

1. GE lyukdetektáló készülék
2. TEE-vizsgálófej, a 40 cm-es jelzésnél mélyebbre merített endoszkóppal.
3. Piros vezetékek, amelyek a rendszercsatlakozó tüskéi körül lévő fém részre vannak csatlakoztatva.
4. Fekete vezeték, amely a sóoldatba merített rézlemezhez van csatlakoztatva.
5. Vízfürdő, amelyben 0,9%-os sóoldat található.
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A 6VT-D/6Tc/6Tc-RS vizsgálófejek csatlakoztatási módja

A 6VT-D/6Tc/6Tc-RS vizsgálófejek esetén két teszt elvégzése 
szükséges: egy az endoszkóphoz és egy a vizsgálófejhez.

6VT-D/6Tc/6Tc-RS, 1. teszt (2-ből): A vizsgálófej 
fogantyújára csatlakoztatás (az endoszkóp integritási 
tesztje):

1-10. ábra. A 6VT-D/6Tc/6Tc-RS vizsgálófejek 1. csatlakoztatási módja

1. GE lyukdetektáló készülék
2. TEE-vizsgálófej, a 40 cm-es jelzésnél mélyebbre merített endoszkóppal.
3. A tesztvillához csatlakoztatott piros elvezetések. A tesztvilla a forgógombok között a helyére kattant.
4. Fekete vezeték, amely a sóoldatba merített rézlemezhez van csatlakoztatva.
5. Vízfürdő, amelyben 0,9%-os sóoldat található.
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6VT-D/6Tc/6Tc-RS, 2. teszt (2-ből): A rendszercsatlakozóra 
csatlakoztatás (a vizsgálófej integritási tesztje):

1-11. ábra. A 6VT-D/6Tc/6Tc-RS vizsgálófejek 2. csatlakoztatási módja

Tesztelési eljárás

1. Merítse a vizsgálófej endoszkópját a sóoldatba úgy, hogy az 
oldat ellepje a 40 cm-es jelzésig, és rögzítse a vizsgálófejet.

2. Csatlakoztassa a lyukdetektáló készüléket a vizsgálófejhez 
a következő részben látható módon: „Szivárgás-ellenőrzés 

1. GE lyukdetektáló készülék
2. TEE-vizsgálófej, a 40 cm-es jelzésnél mélyebbre merített endoszkóppal.
3. Piros vezetékek, amelyek a rendszercsatlakozó tüskéi körül lévő fém részre vannak csatlakoztatva.
4. Fekete vezeték, amely a sóoldatba merített rézlemezhez van csatlakoztatva.
5. Vízfürdő, amelyben 0,9%-os sóoldat található.

FIGYELEM A vizsgálófej endoszkópját a teszt lefuttatása előtt legalább 
egy percre a folyadékba kell meríteni.
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a lyukdetektáló készülékkel”, 1-24. oldal. A vizsgálófejen 
lévő csatlakozási pontok a vizsgálófej típusától függenek.

3. Nyomja meg a következőt: .

4. Olvassa le a teszt eredményét (lásd alább).

hőmérsékletkalibrálási teszt

A hőmérsékletmérés funkciót legalább évente egyszer a 
műszaki jellemzőknek megfelelően hitelesíteni kell 
(„Hőbiztonság”, 1-20. oldal).

A hőmérsékletkalibrálási teszt végrehajtásához a következők 
szükségesek:

• Egy stabilizált hőmérsékletű vízfürdő

• Hőmérsékletmérő műszer, amelynek pontossága: +/- 0,1 °C

Eljárás

1. Állítsa be a vízfürdő hőmérsékletét 42 +/- 0,1 °C-ra, és a 
műszer segítségével figyelje a hőmérsékletet. Ha nem áll 
rendelkezésre pontos és stabil vízfürdő, a hőmérsékletérték 
ultrahangkészülékről történő leolvasásánál figyelembe kell 
venni ezt a további pontatlanságot. A +/- 0,5 °C-nál nagyobb 

Teszteredmény Jelentés

A vezetékek nincsenek megfelelően csatlakoztatva. Ellenőrizze a 
csatlakozásokat, majd futtassa le ismét a tesztet.

A vizsgálófej endoszkópja szivárog. Ne használja tovább a TEE-vizsgálófejet, 
és lépjen kapcsolatba a helyi képviselővel.

Az endoszkóp nem szivárog.

Az elem lemerült. Cserélje ki az elemet, majd futtassa le ismét a tesztet.

Leads Fail Pass

Leads Fail Pass

Leads Fail Pass

Leads Fail Pass

FIGYEL-
MEZTETÉS

A GE azt javasolja, hogy a szivárgóáram-méréseket 
rendszeres időközönként végezzék el a beteg biztonsága 
érdekében. Emellett a vizsgálófejen végre kell hajtani a 
szivárgás ellenőrzését minden alkalommal, mielőtt a 
vizsgálófejet sebészeti beavatkozásnál használnák.
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eltérés nem fogadható el. Felhívjuk figyelmét, hogy 
hőmérsékletszabályozás nélkül nagyon nehéz lehet elérni 
ezt a pontosságot.

2. Csatlakoztassa a TEE-vizsgálófejet a rendszerhez, és 
válassza ki a vizsgálófejet.

3. Nyomja meg a Freeze (Kimerevítés) gombot.

4. Helyezze a vizsgálófejcsúcsot a vízfürdőbe.

A disztális csúcsból legalább 10 cm-es részt kell 
alámeríteni.

5. Figyelje a rendszer képernyőjén kijelzett hőmérsékletet. 
Várjon, amíg a kijelzett hőmérsékletérték 42 +/-0,5 °C-on 
stabilizálódik a vízfürdő hőmérsékleti ingadozásának 
ellenére.

6. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a figyelmeztető ablak.

Ha megtörtént az 5. és a 6. lépés, a hőmérsékletérték által 
kiváltott leállás a leírtak szerint működik. Ellenkező esetben 
forduljon a GE helyi szervizképviseletéhez.
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Vizsgálat végrehajtása

A beteg kiválasztásával kapcsolatos óvintézkedések és szempontok

Habár a nyelőcsőben, illetve gyomorban végrehajtott 
kardiológiai ultrahangvizsgálat olyan fontos klinikai adatokat 
szolgáltat, amelyeket más nézetből nem lehet begyűjteni, a 
vizsgálófej biztonságos használata érdekében több esetben 
speciális elbírálás szükséges a beteg kiválasztásakor. Ezek 
közül a legnyilvánvalóbb szempont, hogy a beteg képes-e 
lenyelni, illetve befogadni a vizsgálófejet. Meg kell határozni és 
figyelembe kell venni mindennemű gastro-oesophageális 
kórelőzményt, valamint a beteg összes egyéb kezelésének 
esetleges hatásait. A gastro-oesophageális abnormalitásokat 
(mint például a divertikulum, peptikus fekély, hiatus hernia, a 
nyelőcsőben elhelyezett hálók és gyűrűk), illetve egyéb hasonló 
eszközöket szintén figyelembe kell venni.

MEGJEGYZÉS: Az itt felsorolt szempontok nem tartalmaznak minden olyan 
lehetséges tényezőt, amelyet a vizsgálat megkezdése előtt az 
orvosnak mérlegelnie kell. Ezek a szempontok tipikus példaként 
szolgálnak.

A vizsgálófej ellenőrzése

Használat előtt minden alkalommal vizuálisan ellenőrizze, illetve 
tapintsa végig a rugalmas nyél és a hajlítható rész teljes 
felszínét az eszköz kiegyenesített és meghajlított állapotában 
egyaránt. Ha bármilyen fémes kidudorodást, lyukat vagy mély 
horpadást észlel, ne használja az eszközt.

Szintén vizsgálja át a disztális csúcsot, hogy vannak-e esetleg 
rajta lyukak vagy mély horpadások.

Ellenőrizze a vizsgálófej megfelelő mechanikai működését. 
Hajlítsa el a csúcsot mindkét irányba, és győződjön meg arról, 
hogy az elhajlításvezérlés megfelelően működik Ellenőrizze, 
hogy az elhajlításvezérlő semleges helyzete megfelel-e a 
vizsgálófejcsúcs semleges (nem elhajlított) helyzetének (lásd a 
következőket: 1-2. ábra, 1-11. oldal [felnőtt vizsgálófejek], illetve 
1-3. ábra [gyermek vizsgálófejek]).
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Az elhajlítás ellenőrzésénél gondosan figyelje meg a csúcs 
elhajlítási szögét. Ha a fel/le elhajlításvezérlőt a maximális 
mértékben elforgatja az óramutató járásának megfelelő irányba, 
a csúcs szögének a 120°-130° tartományban kell lennie az 
endoszkóp nyeléhez képest. Az óramutató járásával ellentétes 
irányba maximális mértékben elforgatott vezérlő esetén a csúcs 
szöge a 40°–60°-os tartományban kell lennie.

Szivárgóáram-ellenőrzéseket kell végezni a következő részben 
leírtak szerint: „Szivárgóáram-ellenőrzés”, 1-22. oldal.

A vizsgálat

A TEE-vizsgálófej betegbe történő bevezetésénél alkalmazható 
pontos technikák leírása meghaladja a kézikönyv kereteit. 
Számtalan orvosi szöveg és szakcikk foglalkozik ezzel a 
témával rendkívül részletesen. Mindazonáltal több olyan 
meghatározott szempont van, amelyeket figyelembe kell venni.

FIGYELEM Ha az ellenőrzés során a vizsgálófejcsúcs „U alakot” vesz fel, 
tehát ha a vizsgálófejcsúcs szöge meghaladja a maximális 
elhajlítási szögeket, ne használja a vizsgálófejet. Lépjen 
kapcsolatba a GE szervizképviselőjével.
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FIGYELEM 1. Minden betegnél elsődleges szempont a szabad légút 
fenntartása.

2. Ha a vizsgálófejcsúcs hosszú ideig nyomást gyakorol 
a nyelőcsőre, nyomás által kiváltott nekrózis 
következhet be. Ezért tehát műtői monitorozás során, 
ha éppen nincs folyamatban vizsgálat, a 
vizsgálófejcsúcsot el kell távolítani a nyelőcső falától 
úgy, hogy visszaállítja a semleges helyzetbe. Ha 
folyamatos megfigyelés szükséges, a 
vizsgálófejcsúcsot gyakran új pozícióba kell állítani.

3. A hosszan tartó ultrahang-expozíciót a minimálisra kell 
csökkenteni. Habár eddig még nem fordult elő, hogy a 
TEE-vizsgálófej akusztikus teljesítményszintje 
biológiai hatást idézett volna elő, körültekintőbben jár 
el, ha minimalizálja a beteg ultrahang-expozícióját az 
ALARA (As Low As Reasonably Achievable – olyan 
alacsony, amennyire lehetséges) elvnek megfelelően. 
Lásd az ultrahangkészülék felhasználói kézikönyvét.

4. A fenti 2. és 3. szempont érdekében a felhasználónak 
ki kell merevítenie a képet, ami kikapcsolja a 
vizsgálófej tápellátását, és lehetővé teszi az 
elhajlításvezérlők kioldását, ha éppen nem szükséges 
az aktív letapogatás.

FIGYELEM 5. A beteg megfelelő előkészítése rendkívül fontos a 
vizsgálat sikeres végrehajtásához. Ez magába foglalja 
az étel- és italbevitelre vonatkozó megszorításokat a 
vizsgálati eljárás részletes magyarázatával, illetve 
egyéb utasításokkal együtt, amelyeket az adott helyzet 
szükségessé tesz.

6. Minden TEE vizsgálatnál kötelező a harapásvédő 
használata, hogy megóvja a vizsgálófejet az esetleges 
károsodástól. A vizsgálófej eltávolításánál győződjön 
meg arról, hogy a harapásvédő a helyén van.

7. Nyomatékosan javasoljuk, hogy ne alkalmazzon 
érzéstelenítő gélt vagy permetet közvetlenül az 
endoszkópon, mivel ezek károsíthatják a nyél 
rugalmas anyagát.

8. A vizsgálat során védőkesztyű használata javasolt. 
Részletes információért lásd az Egyesült Államok 
élelmiszer- és gyógyszer-felügyeleti hatósága által 
közreadott, latextartalmú termékekre vonatkozó orvosi 
körlevelet (FDA 1991).
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1-12. ábra. Használjon harapásvédőt

A TEE-vizsgálófej bizonyos jellemzői eltérhetnek a más gyártók 
által készített TEE-vizsgálófejek vagy a GE által gyártott, 
korábban használt vizsgálófejek tulajdonságaitól. Kérjük, 
ismerkedjen meg a vizsgálófej működésével. A különbségek 
többek között a következők lehetnek:

• A letapogatófej alakja, átmérője és hossza

• Az elhajló rész hossza és merevsége

• Az endoszkóp nyelének hossza és merevsége

• A nyél hossza és a mélységet mutató jelek

• Az elhajlás rögzítésének működése és erőssége

• A letapogatófej hajlásának a kerék pozíciójával bezárt 
szöge

• A hajlási kerekek forgatónyomatéka a letapogatófejen 
kifejtett erőhöz képest

• Szabad mozgás az elhajlásos működtetésnél

• A képalkotó rendszer és a képállítás működése

• Az ultrahangkép és a kép színkódolásának értelmezése.

Az elhajlításvezérlők működtetése

Az endoszkópot egykezes működtetésre tervezték. Az 
1-13. ábra az endoszkóp markolatát ábrázolja a kezelő bal 
kezében. A hüvelykujj, mutatóujj és a középső ujj az 
elhajlításvezérlőket és a vizsgálati sík vezérlőit irányítja.
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1-13. ábra. A vizsgálófej helyes tartása

A felnőtt vizsgálófejek

A vizsgálófejcsúcs elhajlítása két forgógomb segítségével 
szabályozható. Az alsó használható fékként, illetve szabad 
mozgatásra. Fékezés esetén az elhajlításvezérlő forgógomb 
mozgatása korlátozott. Ezzel a funkcióval a csúcsot egy 
meghatározott helyzetben lehet tartani.

A gyermek vizsgálófejek

A vizsgálófejcsúcs elhajlítása egyetlen forgógomb segítségével 
szabályozható. A forgógomb használható fékként, illetve szabad 
mozgatásra. Fékezés esetén az elhajlításvezérlő forgógomb 
mozgatása korlátozott. Ezzel a funkcióval a csúcsot egy 
meghatározott helyzetben lehet tartani.

Az összes vizsgálófej

A vizsgálófej bevezetésénél, illetve eltávolításánál fokozott 
óvatossággal kell eljárni:

1. Az erőszakos bevezetés, elhelyezés, illetve eltávolítás 
gyomor- vagy nyelőcsősérülést okozhat.

2. A vizsgálófej bevezetésénél, illetve eltávolításánál a 
forgógombnak szabad mozgású, nem lefékezett állásban 
kell lennie (1-14. ábra).

3. Soha ne hajlítsa el a vizsgálófej disztális csúcsát közvetlen 
erőkifejtéssel; ehhez a művelethez kizárólag az 
elhajlításvezérlő forgógombokat használja.
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1-14. ábra. Az elhajlításfék működtetése.

1. Fel/le elhajlításfék nem rögzített 
állásban
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Tisztítás és fertőtlenítés

A TEE-vizsgálófejek tisztítása és fertőtlenítése kötelező.

1. A páciensből történő eltávolítás után azonnal öblítse le a 
vizsgálófejet (1-15. ábra-A). Amennyiben az azonnali 
öblítés nem lehetséges, vízzel megnedvesített törlővel vagy 
ruhával tisztítsa meg az endoszkópot (1-15. ábra-B).

1-15. ábra. Azonnal végezze el a vizsgálófej tisztítását

2. Alaposan öblítse le az endoszkópot nagy mennyiségű 
langyos, folyó vízzel (1-16. ábra). Az öblítés jellemzően egy 
percig tartson. Ne használja fel ugyanazt az öblítővizet még 
egyszer.

1-16. ábra. Öblítse le az endoszkópot

3. Enzimatikus tisztítóoldatban tisztítsa meg a vizsgálófejet 
(1-17. ábra). Kövesse a vegyszer gyártójának utasításait. 
Pontosan tartsa be az áztatási időket és hígítási arányokat. 

FIGYELEM A vizsgálófejre rászáradni hagyott bármilyen anyag nagy 
valószínűséggel károsítja az endoszkópot.
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Ha túl hosszú ideig alkalmazza az enzimatikus 
tisztítóoldatot, az károsíthatja a vizsgálófejet.

1-17. ábra. Enzimatikus tisztítás

4. A maradék detergens vagy gél eltávolításához alaposan 
öblítse le az endoszkópot nagy mennyiségű langyos, folyó 
vízzel (1-18. ábra). Az öblítés jellemzően egy percig tartson. 
Ne használja fel ugyanazt az öblítővizet még egyszer.

1-18. ábra. Öblítse le az endoszkópot

5. Puha törölközővel törölje szárazra az endoszkóp felszínét 
(1-19. ábra).

FIGYELEM Csak a vizsgálófejhez mellékelt kezelési kártyán felsorolt 
enzimatikus tisztítóoldatokat használja. Ezenkívül tekintse 
át a helyi/országos szabályozásokat.

Olyan vegyszereket választottak ki a javasolt vegyszerek 
listájára, amelyek nincsenek elfogadhatatlanul károsító 
hatással a vizsgálófej anyagaira. A GE nem felelős a 
vegyszerek hatékonyságáért, illetve a 
vegyszermaradványok toxikus hatásáért.

Ha a fertőtlenítés előtt nem használnak enzimatikus 
tisztítószereket, a maradványok fekete nyomokat 
hagyhatnak az endoszkóp nyelén, illetve a beteg ajkain és 
nyelvén. A maradványoknak az endoszkóp nyeléről való 
eltávolításához kövesse a tisztítási eljárást, és etanolos 
oldattal megnedvesített puha törlőruhával törölje át az 
endoszkópot.

Ne merítse folyadékba a vizsgálófej-csatlakozót, illetve 
-adaptert és a markolatot.
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1-19. ábra. Törölje szárazra az endoszkópot

6. Helyezze a rugalmas nyelet a fertőtlenítő oldatba (lásd a 
vizsgálófej-kezelési kártyát). Végezzen magas szintű 
fertőtlenítést. Kövesse a vegyszer gyártójának utasításait. 
Pontosan tartsa be az áztatási időket és hígítási arányokat. 
Ha túl hosszú ideig alkalmazza a fertőtlenítő folyadékot, az 
károsíthatja a vizsgálófejet.

1-20. ábra. Fertőtlenítés

FIGYELEM Csak a vizsgálófejhez mellékelt kezelési kártyán felsorolt 
fertőtlenítőszereket használja. Ezen kívül tekintse át a 
helyi/országos szabályozásokat.

Olyan vegyszereket választottak ki a javasolt vegyszerek 
listájára, amelyek nincsenek elfogadhatatlanul károsító 
hatással a vizsgálófej anyagaira. A GE nem felelős a 
vegyszerek hatékonyságáért, illetve a 
vegyszermaradványok toxikus hatásáért.

Ha a vizsgálófejet a vegyszer gyártója által meghatározott 
időtartamnál tovább hagyja a fertőtlenítő oldatban, idővel 
elkopik a vizsgálófej bevonata, és az endoszkóp 
elszíneződik. Ez a kezelési hiba idővel főleg a rugalmas 
részt károsítja.

NE helyezze a vizsgálófejet olyan oldatba, amely alkoholt, 
fehérítőt vagy ammónium-klorid vegyületeket tartalmaz. A 
vizsgálófejet ne kezelje túlnyomásos fertőtlenítő 
készülékben és ne tegye ki etilén-oxid (ETO) hatásának.
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7. Háromszor öblítse le az endoszkóp védőhüvelyét nagy 
mennyiségű ivóvízzel vagy steril folyóvízzel (1-21. ábra). Ne 
használja fel ugyanazt az öblítővizet még egyszer. Az egyes 
öblítések időtartama legalább egy perc (de legfeljebb öt 
perc) legyen. További részleteket a fertőtlenítőszer gyártója 
által megadott utasításokban talál.

1-21. ábra. Öblítse le az endoszkópot

8. Tárolás előtt puha törölközővel szárítsa meg a vizsgálófejet.

1-22. ábra. Szárítsa meg a vizsgálófejet

MEGJEGYZÉS: Az endoszkóp tisztítása és fertőtlenítése a TEE tisztító- és 
tárolórendszer használatával végezhető el (1-49. oldal)

A vizsgálófej markolatának tisztítása és fertőtlenítése

A vizsgálófej markolatának tisztítása

1. Törölje le a markolatot egy enzimatikus tisztítóoldattal 
enyhén átitatott, puha ruhával.

FIGYELEM A vizsgálófej-csatlakozó, illetve -adapter és a markolat nem 
vízálló. Ügyeljen arra, hogy a tisztítás és a fertőtlenítés során 
ne kerüljön folyadék ezekbe a részekbe.

Csak a vizsgálófejhez mellékelt kezelési kártyán felsorolt 
vegyszereket használja. Ezenkívül tekintse át a helyi/országos 
szabályozásokat.
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2. A vegyszermaradványok eltávolításához törölje le a 
markolatot egy tiszta vízzel enyhén megnedvesített, puha 
ruhával.

3. Törölje szárazra egy puha ronggyal.

A vizsgálófej markolatának fertőtlenítése

A fertőtlenítési eljárás hasonló a tisztításihoz, de a tisztítóoldat 
helyett fertőtlenítőt kell használni.

A vizsgálófej kábelének és csatlakozójának tisztítása és 

fertőtlenítése

A tisztítófej kábelének tisztítása

1. Törölje le a kábelt egy enzimatikus tisztítóoldattal enyhén 
átitatott, puha ruhával. A kábel tisztítását mindig a 
csatlakozó felől a kábel közepe felé végezze. A csatlakozót 
tartsa a kábelnél magasabban, nehogy folyadék csorogjon a 
kábel mentén a csatlakozóba.

Ugyanezzel a technikával végezze a kábel markolat felőli 
végének tisztítását.

2. A vegyszermaradványok eltávolításához törölje le a kábelt 
egy tiszta vízzel enyhén megnedvesített, puha ruhával. A 
törlést a kábel végeitől a középső rész felé végezze.

3. Törölje szárazra egy puha ronggyal, majd a vizsgálófejet 
helyezze egy fali tartóra.

A vizsgálófej kábelének fertőtlenítése

A fertőtlenítési eljárás hasonló a tisztításihoz, de a tisztítóoldat 
helyett fertőtlenítőt kell használni.

A vizsgálófej csatlakozójának tisztítása és fertőtlenítése

Amennyiben szükségessé válik a csatlakozó tisztítása és 
fertőtlenítése, kövesse az alábbi ajánlásokat.

1. Törölje le a csatlakozót minimális mennyiségű 
tisztítófolyadékkal megnedvesített, puha ruhával. Kerülje a 
csatlakozó érintkezőit.

2. A vegyszermaradványok eltávolításához törölje le a 
csatlakozót minimális mennyiségű tiszta vízzel 
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megnedvesített, puha ruhával. Kerülje a csatlakozó 
érintkezőit.

3. Törölje szárazra egy puha ronggyal.

A fertőtlenítési eljárás hasonló a tisztításihoz, de a tisztítóoldat 
helyett fertőtlenítőt kell használni.
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Tárolás

1. A napi utolsó tisztítási/fertőtlenítési művelet után fordítson 
különös figyelmet arra, hogy egy tiszta törlőruhával szárazra 
törölje a TEE-vizsgálófejet.

2. Rövid távú tároláson, illetve a vizsgálófej szállításán kívül 
máskor ne használja a vizsgálófej szállítódobozát, illetve 
egyéb zárt tartályt. Ha ilyen célra használja a vizsgálófej 
szállítódobozát, ügyeljen arra, hogy a doboz fedelének 
lezárásánál a vizsgálófej egyetlen alkatrésze se lógjon ki a 
dobozból, mert így elkerülhető a vizsgálófej károsodása.

3. A vizsgálófejet függőleges állásban, fali tartón kell tárolni. A 
fogantyút úgy kell tárolni, hogy a rugalmas nyél lefelé 
mutasson és szabadon lógjon (1-23. ábra). Ne tegye ki a 
vizsgálófejet közvetlen napfénynek vagy 
röntgensugárzásnak. Tároláshoz javasolt 
hőmérséklettartomány: 0 – +45 °C.

1-23. ábra. A vizsgálófej tárolása

FIGYELEM Ügyeljen arra, hogy szárazon tárolják a vizsgálófejet. Ha a 
vizsgálófejet valamilyen folyadékban tárolják, az 
endoszkóp károsodik.
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4. Ha tároláshoz falra szerelt állványt használ, győződjön meg 
arról, hogy az állvány biztonságosan van felszerelve, a 
tárolásnál használt nyílások nem rongálják az endoszkópot, 
illetve megfelelő méretűek ahhoz, hogy megakadályozzák 
az eszköz véletlen leesését.
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Szállítás és leselejtezés

Szállítás

A fertőzésveszély kockázatának csökkentéséhez a következő 
óvintézkedéseket kell fokozott figyelemmel betartani:

1. Szállítási hőmérséklet-tartomány: -40 - +70 °C.

2. A TEE-vizsgálófej szállítódoboza soha nem érintkezhet 
olyan vizsgálófejjel, amely nincs fertőtlenítve.

3. A vizsgálófej fertőtlenítését a következő részben leírtaknak 
megfelelően végezze: „Tisztítás és fertőtlenítés”, 
1-35. oldal.

4. Mielőtt visszaküldené a vizsgálófejet a gyártóhoz vagy a 
viszonteladóhoz, mindig fertőtlenítse. Ezt a fertőtlenítési 
eljárást dokumentálni kell a „Tisztaságot igazoló 
tanúsítványban”, és csatolni kell a csomagolási listához.

Azok a szállítmányokat, amelyek nem tartalmazzák a fent 
említett tanúsítványokat, visszaküldik a feladónak.

Leselejtezés

A fertőzött és a feltehetően fertőzött vizsgálófejek az 
intézményben a fertőzött berendezések kidobására 
rendszeresített eljárások szerint dobhatók a szemétbe. A 
vizsgálófej például hamvasztással is megsemmisíthető. A nem 
fertőzött vizsgálófejek az elektronikus berendezésekre 
vonatkozó országos szabályozás szerint dobhatók ki a 
szemétbe.
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A vizsgálófejek műszaki adatai

6VT-D vizsgálófej

Endoszkóp: Külső átmérő: 10,5 mm
Hosszúság: 110 cm

A mozgatás iránya: A belső hajlításvezérlő forgógomb óramutató járásának megfelelő 
irányban történő elforgatása felfelé hajlítja a csúcsot. A hajlításvezérlő 
forgógomb óramutató járásával ellentétes irányban történő elforgatása 
lefelé hajlítja a csúcsot.
A külső hajlításvezérlő forgógomb óramutató járásának megfelelő 
irányban történő elforgatása jobbra hajlítja a csúcsot. A külső 
hajlításvezérlő forgógomb óramutató járásával ellentétes irányban 
történő elforgatása balra hajlítja a csúcsot.

Hajlítási szögek: Felfelé: minimum 120°
Lefelé: minimum 40°
Jobbra és balra: minimum 40°

Letapogatási sík elforgatása: A vizsgálófej bármely síkban felvesz képeket egy 180 fokos (névleges) 
kúpon belül egy keresztirányú síkból a hosszanti síkon 
keresztülhaladva, az első keresztirányú sík tükörképében befejezve.
A vizsgálati sík elforgatása elektronikusan irányított, sebességét és 
forgási irányát az endoszkóp fogantyúján lévő gombokkal lehet 
szabályozni. Maximális sebesség: 180 fok körülbelül 5 másodperc 
alatt.

Leképezési szög: Maximum 90°

A vizsgálófej csúcsának 
paraméterei:

Hossz: 44,8 mm
Keresztmetszet maximum: 14,3 mm x 12,7 mm

Elektromos biztonság: Megfelel a BF osztályra vonatkozó összes UL, CSA, valamint IEC 
követelménynek.

Hőmérsékleti pontosság: ±0,5 °C a következő tartományon belül: 35 – 45 °C

A vizsgálófejcsúcs 
hőmérsékleti határértékei:

Felső: 42,5 °C
Alsó: a rendszertől függ, lásd a rendszer felhasználói kézikönyvét.

Vizsgálófej: 5,0 MHz

Akusztikai teljesítmény: A rendszer szoftverétől függ. További információkat a rendszer 
felhasználói kézikönyvében talál.

Kábelhosszúság: 2,2 m

Tömeg: A teljes vizsgálófej: 1,5 kg
Fogantyú: 0,5 kg
Csatlakozó: 0,6 kg
Vizsgálófej-csomag: 5,5 kg
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Biokompatibilitás: A TEE-vizsgálófej/endoszkóp rendszer minden olyan anyaga, amely a 
pácienssel érintkezik, megfelel az ISO 10993-1-es szabványnak
A vizsgálófej nem tartalmaz latexet.

A burkolatok által biztosított 
védelem mértéke:

• Endoszkóp: IPX7
• Markolat: IPX1

Szállítási hőmérséklet: −40 – +70 °C

Tárolási hőmérséklet: 0 – +45 °C

6T/6Tc/6Tv/6T-RS/6Tc-RS vizsgálófejek

Endoszkóp: Külső átmérő: 10,5 mm
Hosszúság: 110 cm

A mozgatás iránya: A belső hajlításvezérlő forgógomb óramutató járásának megfelelő 
irányban történő elforgatása felfelé hajlítja a csúcsot. A hajlításvezérlő 
forgógomb óramutató járásával ellentétes irányban történő elforgatása 
lefelé hajlítja a csúcsot.
A külső hajlításvezérlő forgógomb óramutató járásának megfelelő 
irányban történő elforgatása jobbra hajlítja a csúcsot. A külső 
hajlításvezérlő forgógomb óramutató járásával ellentétes irányba 
fordítása balra hajlítja a csúcsot.

Hajlítási szögek: Felfelé: minimum 120°
Lefelé: minimum 40°
Jobbra és balra: minimum 40°

Letapogatási sík elforgatása: A vizsgálófej bármely síkban felvesz képeket egy 180 fokos (névleges) 
kúpon belül egy keresztirányú síkból a hosszanti síkon 
keresztülhaladva, az első keresztirányú sík tükörképében befejezve.
A vizsgálati sík elforgatását motor vezérli, amelynek sebességét és 
forgási irányát az endoszkóp fogantyúján lévő gombokkal lehet 
szabályozni. Maximális sebesség: 180 fok körülbelül 5 másodperc 
alatt.

Leképezési szög: Maximum 90°

A vizsgálófej csúcsának 
paraméterei:

Hossz: 40 mm (a vizsgálófej merev, disztális részének hossza)
Keresztmetszet maximum: 14 mm x 12,5 mm

Elektromos biztonság: Megfelel a BF osztályra vonatkozó összes UL, CSA, valamint IEC 
követelménynek.

Hőmérsékleti pontosság: ±0,5 °C a következő tartományon belül: 35 – 45 °C

A vizsgálófejcsúcs 
hőmérsékleti határértékei:

Felső: 42,7 °C
Alsó: a rendszertől függ, lásd a rendszer felhasználói kézikönyvét.

Transzducer: 5,0 MHz

Akusztikai teljesítmény: A rendszer szoftverétől függ. További információkat a rendszer 
felhasználói kézikönyvében talál.

Kábelhosszúság: 2 m

6VT-D vizsgálófej
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Tömeg: A teljes vizsgálófej: 1,5 kg
Fogantyú: 0,5 kg
Csatlakozó: 0,6 kg
Vizsgálófej-csomag: 5,5 kg

Biokompatibilitás: A TEE-vizsgálófej/endoszkóp rendszer minden olyan anyaga, amely a 
pácienssel érintkezik, megfelel az ISO 10993-1-es szabványnak
A vizsgálófej nem tartalmaz latexet.

A burkolatok által biztosított 
védelem mértéke

• Endoszkóp: IPX7
• Markolat: IPX1

Szállítási hőmérséklet: −40 – +70 °C

Tárolási hőmérséklet: 0 – +45 °C

9T/9T-RS vizsgálófejek

Endoszkóp: Külső átmérő: 7,2 mm
Hosszúság: 80 cm

A mozgatás iránya: A hajlításvezérlő forgógomb óramutató járásának megfelelő irányban 
történő elforgatása felfelé hajlítja a csúcsot. A hajlításvezérlő 
forgógomb óramutató járásával ellentétes irányban történő elforgatása 
lefelé hajlítja a csúcsot.

Hajlítási szögek: Felfelé: minimum 110°
Lefelé: minimum 40°

Letapogatási sík elforgatása: A vizsgálófej bármely síkban felvesz képeket egy 180 fokos (névleges) 
kúpon belül egy keresztirányú síkból a hosszanti síkon 
keresztülhaladva, az első keresztirányú sík tükörképében befejezve.
A vizsgálati sík elforgatását motor vezérli, amelynek sebességét és 
forgási irányát az endoszkóp fogantyúján lévő gombokkal lehet 
szabályozni. Maximális sebesség: 180 fok körülbelül 5 másodperc 
alatt.

Leképezési szög: Maximum 90°

A vizsgálófej csúcsának 
paraméterei:

Hossz: 35,2 mm (a vizsgálófej merev, disztális részének hossza)
Keresztmetszet: 10,9 x 8,4 mm

Elektromos biztonság: Megfelel a BF osztályra vonatkozó összes UL, CSA, valamint IEC 
követelménynek.

Hőmérsékleti pontosság: ±0,5 °C a következő tartományon belül: 35 – 45 °C

A vizsgálófejcsúcs 
hőmérsékleti határértékei:

Felső: 42,7 °C
Alsó: a rendszertől függ, lásd a rendszer felhasználói kézikönyvét.

Vizsgálófejr: Középső frekvencia: 6,0 MHz

Akusztikai teljesítmény: A rendszer szoftverétől függ. További információkat a rendszer 
felhasználói kézikönyvében talál.

Kábelhosszúság: 2 m

6T/6Tc/6Tv/6T-RS/6Tc-RS vizsgálófejek
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Tömeg: A teljes vizsgálófej: 1,5 kg
Fogantyú: 0,5 kg
Csatlakozó: 0,6 kg
Vizsgálófej-csomag: 5,5 kg

Biokompatibilitás: A TEE-vizsgálófej/endoszkóp rendszer minden olyan anyaga, amely a 
pácienssel érintkezik, megfelel az ISO 10993-1-es szabványnak
A vizsgálófej nem tartalmaz latexet.

A burkolatok által biztosított 
védelem mértéke

• Endoszkóp: IPX7
• Markolat: IPX1

Szállítási hőmérséklet: −40 – +70 °C

Tárolási hőmérséklet: 0 – +45 °C

9T/9T-RS vizsgálófejek
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Tartozékok

A tartozékokat megrendelheti a GE helyi képviselőjétől.

Fali tartó

1-24. ábra. A fali tartó

A vizsgálófej védőburkolata

A vizsgálófej védőburkolatának anyaga poliészter hab 
műanyag, amely védi az endoszkóp disztális végét/
letapogatófejét. Ez a védőburkolat körülveszi a vizsgálófejet, és 
megvédi azt azon mechanikai veszélyektől, amelyeknek a 
szállítás és tárolás során a letapogatófej ki van téve.

A fali tartó alkalmas a vizsgálófej biztonságos tárolására, mivel megóvja a 
használaton kívül lévő vizsgálófejet a fizikai károsodástól.
A fali tartó a vizsgálófej kezelési kártyáján feltüntetett fertőtlenítőszerekkel 
tisztítható.

FIGYELEM A letapogatófej védőburkolata egyszer használatos eszköz. 
Használat után dobja el.
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TEE tisztító- és tárolórendszer

1-25. ábra. A TEE tisztító- és tárolórendszer

TEE tisztító- és tárolórendszer: teljes körű megoldás a 
TEE-vizsgálófej tisztításához, fertőtlenítéséhez, szivárgási 
tesztjéhez és tárolásához.
Cikkszám: KX200168, Katalógusszám: H45551NK
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A 6VT-D vizsgálófejek és a TEE tisztító- és tárolórendszer csatlakozásának 

összeállítása

Ha a TEE tisztító- és tárolórendszer nem rendelkezik a 6VT-D 
vizsgálófej csatlakozójával kompatibilis csatlakozóaljzattal, az 
alábbi ábrának megfelelően kell csatlakoztatni: 1-26. ábra.

A szoftver használatával kapcsolatos további információkat lásd 
a TEE tisztító- és tárolórendszer felhasználói kézikönyvében.

1-26. ábra. A 6VT-D vizsgálófej csatlakoztatása

1. Kattintsa a helyére a tesztvillát a forgógombok között.
2. Csatlakozassa a vezetéket a csatlakozó körül lévő fémrész és a tesztvilla között.
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Lyukdetektáló készülék

1-27. ábra. A lyukdetektáló készülék

Lyukak biztonságos és könnyű ellenőrzése a 
TEE-vizsgálófej endoszkópján.
• Az összes GE TEE-vizsgálófejnél használható.
• Lehetővé teszi az ellenőrzést minden használat 

előtt.
• Elemmel működik.
• Önellenőrzési funkció
• Az elem alacsony töltöttségét észlelő funkció
• Könnyen kalibrálható
Cikkszám: KZ200800, Katalógusszám: H45531HS
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Tárgymutató
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B

Betegbiztonság, 1-17
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C

Csatlakoztatás, 1-15

E

Elhajlításfék
Felnőtt vizsgálófejek, 1-13, 1-33
gyermek vizsgálófej, 1-33

Elhajlításvezérlők, 1-32
Ellenjavallatok, 1-3

F

Fali tartó, 1-48

G

Gombok funkciói, 1-13

H

Hajlításvezérlők
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harapásvédő, 1-21
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