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Voorwoord

Nou, daar is het dan, het resultaat van ca. 8 maanden werken in het Academisch Ziekenhuis Maastricht en
de Rijksuniversiteit Limburg. Twee werkplekken; twee verschillende werkomgevingen, de Instrumentele
Dienst van de RL en de afdeling Extracorporeale Circulatie van het AZM.
De gedachten aan beide afdelingen zijn positief. De perfusionisten, met de drang naar het benutten van de
technische mogelijkheden, hebben me de mogelijkheid geboden tot het frequenteren van de operatiekamer
tijdens hartoperaties. Deze bezoeken samen met de vruchtbare gesprekken hebben kunnen leiden tot een
duidelijk beeld van de wensen ten aanzien van de automatisering.
De werknemers van de Instrumentele Dienst van de Rijksuniversiteit Limburg hebben mij met de
implementatie van de gewenste veranderingen ondersteund met de benodigde technische kennis en ervaring.

Ook de Instrumentele Dienst van het AZM mag niet onvermeld blijven. Bij de hardwareaanpassingen op de
operatiekamer is de medewerking van deze dienst een grote hulp geweest.

Als laatste gaat mijn dank naar de Technische Universiteit Eindhoven die mij heeft bijgestaan met de nodige
begeleiding.

Door de samenwerking tussen de vier instanties en afdelingen is een mooi produkt ontstaan; een basis voor
verdere ontwikkelingen die de kwaliteit van de medische zorg ten goede komen. Ik hoop dat de
uitbreidingen van het gerealiseerde systeem in gestaag tempo door blijven gaan waardoor het Academisch
Ziekenhuis Maastricht op dit vlak een vooraanstaande rol kan gaan vervullen.



Samenvatting

Tijdens een hartoperatie wordt de bloedcirculatie van een patiënt tijdelijk overgenomen door een
hartlongmachine, bediend door perfusionisten. Deze moeten met behulp van een aantal middelen (bloedflow,
samenstelling gasmengsel naar kunstlong, bloedtemperatuur, medicamenten) de haemodynamische variabelen
in het gewenste gebied handhaven. De hiervoor benodigde meetwaarden zijn afkomstig van verschillende
instrumenten.
Het gehele verloop van de operatie moet nauwkeurig worden geregistreerd. Hiervoor gebruikt de
perfusionist een speciaal registratieformulier waarop alle gemeten grootheden evenals de toegediende
medicamenten worden neergeschreven.
Ter vervanging van deze handmatige registratie is men begonnen met de ontwikkeling van een
registratiesysteem dat alle grootheden automatisch kan registreren. De basis voor dit systeem is gelegd door
de Instrumentele Dienst van de Rijksuniversiteit Limburg. Deze basis bestaat uit een registratieprogramrna
die het gros van de relevante grootheden registreert en weergeeft op een 20· monitor. Deze software draait
op een 386 computer voorzien van interfaces naar de hartIongmachine en het datanetwerk op de
operatiekamer.

Aan de hand van het bestaande prototype is een inventarisatie gemaakt van de wensen met betrekking tot de
verdere ontwikkeling van dit systeem. De hieruit volgende behoeften zijn gesplitst in twee delen. Per deel
zijn de aandachtspunten en implementaties aangegeven .

• De registratie en ondersteuning binnen de operatiekamer.
Aan het bestaande prototype van het registratiesysteem is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben
betrekking op de functionaliteit (automatische apparatuurdetectie, uitbreiding meetkanalen), ergonomie
(herziening van de userinterface van het systeem) en ondersteuning van de perfusionisten (alarmeringen). De
diverse wijzigingen (zowel in de software als aan de hardware) hebben geresulteerd in een betrouwbaar,
klinisch bruikbaar systeem.
Daamaast is er een tweetal nog te implementeren uitbreidingen behamIeId. Dit betreft diagnostische
toepassingen (bepaling cardiac output, temperatuurcontrole bij aanvang circulatoir arrest) en sturingen
(zuurstofspanning in arteriële bloed, arteriële bloedtemperatuur) .

• De realisatie van een integraal systeem.
Een te realiseren totaalsysteem is bedoeld voor de verwerking van de gehele patiëntfile bestaande uit het op
de operatiekamer geregistreerde deel aangevuld met diverse adminstratieve gegevens. Het bestaande
registratiesysteem moet hiertoe opgenomen worden in een integraal systeem. Ten aanzien van dit systeem is
een overzicht gemaakt van de wensen (preoperatief, peroperatief, postoperatief en algemeen). Aan de hand
hiervan is een ontwerp gemaakt voor een totaalsysteem. De apparatuur benodigd voor dit systeem is
aangevraagd.
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Abstract

During a heart operation the blood circulation of the patient is temporal1y taken over by a heart-Iung
machine operated by perfusionists. With the aid of a number of means (bloodflow, gas composition for the
artificial lung, blood temperature, drugs), the haemodynamical values have to be maintained within certain
ranges. The values needed to control the external blood circulation are presented on several displays.
All information related to the extracorporeal circulation should be registered carefully. Until now, special
registration forms are used for this purpose. AI1 measured quantities and administered medicines are
recorded on these forms.
To replace this manual recording, a system had to be developed to automate the registration. The
Instrumental Department of the University of Limburg realized the first prototype of this system. This
prototype consists of a program which records and displays most of the relevant quantities. This software
runs on a 386 computer equipped with interfaces to the heart-Iung machine and the data network of the
operating theatre.

Starting with this prototype, the wishes of the users are investigated. The demands concerning the further
development of the system are split into two groups .

• Registration and support inside the operating theatre
In the existing prototype several changes are implemented. The changes deal with functionality (automatic
equipment detection, increase of registration channels), ergonomics (redesign of the user interface) and
support of the perfusionist during cardiopulmonary bypass (alarms).
As a result of these changes in the hardware and software, the system is now reliable and suitable for
clinical use.
In addition, two not yet implemented extension are discussed. These concern diagnostic possibilities
(estimation of cardiac output, temperature checking before circulatoir arrest) and control systems (arterial
partial pressure of oxygen, arterial blood temperature) .

• Realization of an overall system
Besides the values registered inside the operating theatre, the patient file consists of additive administrative
information. To gather and store all this information, an overall system is needed of which the existing
registration system is an integral part. A total view of the demands concerning this whole system is given.
These relate to preoperative, peroperative and postoperative tasks.
A total system is designed; the required extra equipment has been ordered.
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1 Inleiding

De opdracht zoals beschreven in dit rapport past binnen een samenwerkingsproject van de vakgroep
Medische Elektrotechniek (EME) van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) met de Instrumentele
Dienst (ID) van de Rijksuniversiteit Limburg (RL) en de afdeling ExtraCorporeale Circulatie (ECC) van het
Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM).
De opdracht is uitgevoerd in Maastricht, deels binnen de RL, deels binnen het AZM.

Het project richt zich op de automatisering binnen en rondom de operatiekamer ter ondersteuning van de
perfusionisten, degenen die tijdens hartoperaties de noodzakelijke externe bloedsomloop verzorgen.

Oxygenator

figuur 1.1
Extrncorporeale circulatie tijdens een hartoperatie.

Tijdens hartoperaties wordt het hart tijdelijk stilgelegd. De functie van het hart en de longen wordt
gedurende de ingreep overgenomen door een hartlongmachine, in eenvoudige vorm voorgesteld als een
bloedpomp voorzien van een oxygenator (= kunstlong +warmtewisselaar). Met behulp van deze machine
worden de condities van het bloed voortdurend gecontroleerd en zonodig bijgeregeld door perfusionisten die
hiervoor over een aantal middelen beschikken (bloedstroom, gasflow naar de oxygenator, medicamenten,
temperatuur).

Naast het stabiel houden van de bloedconditie is er nog een tweede aspect waarvoor de hartlongmachine
uitkomst biedt. Aangezien het hart tijdens de operatie stil staat is er geen bloeddoorstroming door het hart
zelf. Langdurige stilstand kan derhalve resulteren in beschadigingen van de hartcellen door zuurstoftekort.
Dit risico kan men minimaliseren door het hart drastisch (tot ca. 20°C) te koelen, waardoor het metabolisme
en daardoor het zuurstofgebruik sterk afneemt. Dit koelen gebeurt enerzijds met behulp van een koude
vloeistof rechtstreeks op het hart, anderzijds wordt het bloed, net voor het stilleggen van het hart, met
behulp van de hartlongmachine op deze lage temperatuur gebracht. Het hart wordt op deze manier volledig
doorspoeld met hypotherm bloed.
Na het stilleggen van het hart en het afklemmen van de aorta wordt de bloedtemperatuur verhoogd tot circa
28°C. Deze temperatuur wordt gehandhaafd tijdens de gehele operatie.
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De informatie die relevant is voor de adequate regeling van de gehele extracorporeale circulatie is afkomstig
van een aantal meetinstrumenten. Deze registreren bloeddrukken, temperaturen, zuurstofsaturatie en
zuurstofspanning. Daarnaast worden er regelmatig bloedsamples genomen voor nadere analyse in het
laboratorium. De resultaten van deze analyses zijn na ongeveer 15 minuten bekend.

De perfusionisten dienen naast de controle en regeling van de parameters alle meetgegevens nauwkeurig te
registreren. Deze registratie is van belang voor het traceren van eventuele onvolkomenheden binnen de
perfusie.
Vooralsnog wordt de gehele registratie handmatig uitgevoerd. Hiervoor wordt grafiekpapier gebruikt waarop
het verloop van de relevante parameters wordt bijgehouden (appendix 10). Daarnaast worden op dit
registratieformulier alle gebruikte medicamenten genoteerd inclusief de toegediende hoeveelheid.

Men is op zoek gegaan naar middelen om deze registratie gedeeltelijk automatisch te laten geschieden. Deze
automatisering heeft voornamelijk betrekking op de waarden atkomstig van de diverse meetapparatuur. Alle
toegediende medicamenten en andere niet automatisch te registreren gegevens dienen hierbij op een
eenvoudige wijze handmatig te kunnen worden ingevoerd.
Dit systeem zou naast de automatische registratie moeten voorzien in een goed toegankelijke opslag.
Daarnaast moet het systeem uitgebreid kunnen worden met een aantal ondersteunende functies zoals
regelsystemen voor een aantal relevante parameters.

De eerste stappen in dit project zijn enkele jaren geleden verwezenlijkt door de Instrumentele Dienst van de
Rijksuniversiteit Limburg. Het in dit rapport beschreven afstudeerproject heeft het door de RL gerealiseerde
systeem als uitgangspunt.

Binnen de afstudeeropuracht zijn twee stadia te onderscheiden:
De eerste fase is de evaluatie van het door de RL ontworpen systeem en de inventarisatie van de wensen en
mogelijkheden. Deze hebben zowel betrekking op het dataregistratiesysteem in de operatiekamer als op de
verdere verwerking en opslag buiten de operatiekamer.
De tweede fase behelst de praktische implementatie van een aantal wensen met als doel de klinische
bruikbaarheid van het bestaande registratiesysteem in de operatiekamer te vergroten.
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2 Situatie bij aanvang
(probleemschets en aanpak)

2.1 Omgeving

Voor het uitvoeren van hartoperaties zijn drie speciaal ingerichte operatiekamers (OK) beschikbaar. Twee
van deze OK's zijn continu in gebruik. Bij aanvang van de afstudeeropdracht zijn deze twee OK's voorzien
van een registratiesysteem bestaande uit een 386 computer voorzien van door de RL geschreven software.
Deze computer wordt bij aanvang van elke operatie aangesloten op de hartlongmachine (HLM) en op het
Hewlet Packard Serial Distribution Network (SDN), het datanetwerk voor de gegevensvoorziening binnen de
OK.

operatietafel

figuur 2.1
Koppding tuss~n r~gistrati~syst~cm~n databronn~n

Het registratiesysteem geeft de trends weer van tien haemodynamische variabelen afkomstig uit de twee
databronnen, het SDN en de HLM.
Naast deze automatisch geregistreerde data is een aantal meetwaarden evenals eventuele opmerkingen
(bijvoorbeeld toegediende medicamenten) handmatig in te voeren.
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figuur 2.2
Schermweergave de oorspronk.:lijke versi.: van h':l r.:gislrali,:sysleem

2.2 Apparatuurbeschrijving

Voor het verwerven van de meetgegevens zijn verscheidene meetapparaten beschikbaar. Een gedeelte van de
metingen wordt verricht door de hartlongmachine. Een aantal andere variabelen wordt gemeten door
apparatuur van de anesthesie en is beschikbaar via het SDN. Daarnaast zijn er nog enkele alleenstaande
monitoren voor de meting van specifieke grootheden.

Het registratiesysteem is vooralsnog slechts aangesloten op de hartlongmachine en het SDN. De gegevens
van de overige monitoren moeten nog handmatig worden ingevoerd.

2.2.1 Op het registratiesysteem aangesloten apparatuur

Serial Distribution Netwerk (SDN)

Het SDN is een datanetwerk waarop de operatiekamers (voor hartchirurgie) en de Intensive Care (IC)
afdeling zijn aangesloten. Het bevat meetgegevens atkomstig van alle operatiekamers. Deze meetgegevens
zijn overal op het netwerk toegankelijk. Om de juiste gegevens te kunnen selecteren worden deze voorzien
van een label. Dit label geeft de plaats van herkomst en de grootheid aan. Alle te gebruiken labels zijn
binnen het SDN gedefinieerd (appendix 2). Welke informatie uiteindelijk beschikbaar is hangt af van de
aangesloten meetapparatuur.
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De voor dit project relevante gegevens worden door de meetapparatuur van de anesthesie op het netwerk
gezet. Op een andere plaats binnen dezelfde OK worden deze door het registratiesysteem uitgelezen van bet
netwerk. Hierbij moet het registratiesysteem de informatie van de betreffende OK, aan de hand van de
labels, uit het totale gegevensaanbod selecteren. De informatie die in de aanvangssituatie wordt ingelezen is
weergeven in § 2.2.2.

Hartlongmachines

De hartlongmachines zijn geavanceerde bloedpompen voorzien van een kunstlong en een warmtewisselaar.
De aansturing van de pompen gebeurt via een ingebouwde processor. Met behulp hiervan kan de
bloedstroom nauwkeurig geregeld worden.
De ingebouwde processor kan op verzoek gegevens verstrekken over een aantal intern gemeten variabelen.
In appendices 3 en 4 is een overzicht gegeven van de beschikbare gegevens. Er zijn twee verschil\ende
merken hartlongmachines in gebruik. Beide machines hebben een eigen protocol voor de uitwisseling van
data met het registratiesysteem [Cobe 1985, Stockert 1989] via een RS 232 seriële poort.

2.2.2 Hard- en software van het registratiesysteem

Het huidige registratiesysteem, zoals op twee operatiekamers is geïnstalleerd, bestaat uit een 386 computer
inclusief kleurenprinter en 20" monitor. Deze computer is middels een scheidingstrafo gekoppeld aan de
netspanning. Voor het binnenhalen van de diverse data zijn twee 110 kaarten aanwezig.

figuur 2.3
10 kaar1~n in h~t r~gistrali~sysl~~m

SDN - interface kaart

De SDN - interface kaart verzorgt de communicatie met het SDN netwerk. De data van het SDN netwerk
worden op gezette tijdstippen binnengehaald en middels 'Direct Memory Access' in het werkgeheugen van
de computer geplaatst. In het registratieprogramma wordt deze informatie vervolgens uit het geheugen
gelezen en verwerkt. Uit alle beschikbare informatie (appendix 2) wordt slechts een aantal grootheden
gebruikt:

• Rectale temperatuur
• Nasale Temperatuur
• Diastolische Pulmonale Arteriële Druk (PAP)
• Systolische Arteriële Bloed Druk (ABP)
• Centraal Veneuze Druk (CVD)
• Hartslag
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8 kanaais RS 232 kaart

Met behulp van de RS 232 kaart wordt de communicatie verzorgd met de apparatuur welke voorzien is van
een digitale seriële uitgang. Vooralsnog wordt deze alleen gebruikt voor de communicatie met de twee
verschillende hartlongmachines. Een derde kanaal is gereserveerd voor een in ontwikkeling zijnde
massagasflowmefer (zie § 4.2).
Van de beschikbare gegevens uit de hartlongmachine (appendices 3 en 4) wordt slechts een selectie
binnengehaald:

• Arteriële bloed flow
• Arteriële bloedtemperatuur
• Veneuze bloedtemperatuur

• Lijndruk

Software

Het inlezen van alle meetwaan.len in het registratiesysteem geschiedt op interruptbasis. Voor elk aangesloten
apparaat wordt binnen de interruptroutine een eigen driver aangeroepen die de informatie binnenhaalt,
zonodig opsplitst en vervolgens in een array plaatst. Vanuit het hoofdprogramma worden de meetwaarden
uit het array gehaald voor verder verwerking. De eerste stap in de verwerking is het berekenen van de
daadwerkelijke waarde aan de hand van een eventuele offset en schaal factor. Deze stap gebeurt met een
instelbare frequentie (max. 1 Hz). Deze samplefrequentie, de schaalfactor en de offset zijn samen met de
layoutdefinitie (plaats van de meetwaarden, afmetingen van de grafiek) en de kanaalspecifieke variabelen
(labels etc.) opgenomen in een configuratiefile (appendix 5). Deze file wordt bij het opstarten van het
programma ingelezen.

driver 1

driver 2

Interrupt

===:>t _

c=======~~.--------------.--

Hoofdprogramma

driver 3 c=======~~ _
registratie +
weergave

channel array

I driver 4 ==~-----------------

i
!
I
i
i
i

Samplefrequentie

figuur 2.4
Opbouw van d~ sofiwaN van hel r~gislraliesysleem

Scale
Offset
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2.3 Problemen en onvolkomenheden

Met behulp van het huidige systeem is een aantal grootheden automatisch te registreren. Deze variabelen
worden als trend enlof numerieke waarde op het beeldscherm weergeven. Daarnaast zijn opmerkingen bij de
grafiek te voegen en kan een aantal 'timers' geactiveerd worden. Deze programma opties worden verder
uitgewerkt in § 3.2.2. Na afloop van de operatie kunnen de geregistreerde grafieken in kleur uitgeprint
worden.
Er is echter nog een aantal onvolkomenheden die een daadwerkelijke ingebruikname van het systeem
belemmeren. Het systeem wordt derhalve slechts gebruikt als backup enlof controle voor de handmatig
getekende registratie.

• Uitval
Eén van de meest relevante mankementen is de onbetrouwbaarheid van het systeem. Bij het gebruik van een
bepaald merk hartlongmachine is er een uitvalpercentage van meer dan 50 %. Dit houdt in dat het
programma stopt wegens een software runtime error en het systeem opnieuw opgestart zal moeten worden.

• Niet gebruiksvriendelijk
Een tweede probleem vormt de geringe gebruiksvriendelijkheid van het systeem. De userinterface is zowel
aan de invoerzijde alswel aan de uitvoerzijde onvoldoende afgestemd op de gebruiker waardoor het systeem
te belastend is voor de perfusionisten.

• Decentrale opslag
Voor de opslag van de geregistreerde files is geen afdoende oplossing beschikbaar. De geregistreerde files
hebben een omvang van circa 500 kByte per operatie en worden op de eigen harddisk opgeslagen. Door
deze decentrale opslag zijn de gegevens niet eenvoudig terug te vinden. Ook eventueel gebruik voor
statistische toepassingen is lastig.

• Onvolledig
Niet alle relevante meetapparatuur is aangesloten op het registratiesysteem.
Dit impliceert dat ofwel een handmatige registratie moet worden bijgehouden ofwel deze meetwaarden
handmatig moeten worden ingevoerd in het tegistratieprogramma.

2.4 Aanpak

De aanpak van de gestelde problemen is op te splitsen in een aantal stappen:

• Onbetrouwbaarheid
Op de eerste plaats is het probleem van de onbetrouwbaarheid aangepakt. Hiervoor is een computersimulatie
gemaakt van de hartlongmachine. Deze simulatie genereert dezelfde datastroom als de betreffende
hartlongmachine. De problemen traden ook op bij deze simulatie zodat voor het zoeken en uittesten geen
echte hartlongmachine meer nodig was. Met behulp van deze simulatie is in samenwerking met de RL de
softwarefout opgespoord en verholpen (zie § 4.1 ).

• Bestudering gebruik en inventarisatie van de wensen
Zodra het systeem zonder uitval werkte, volgde de bestudering van het gebruik. Dit om een nauwkeurig
beeld te verkrijgen van de gebruikersomgeving, de verschillende invoergegevens en de gewenste
terugkoppeling naar de gebruiker.
Naast de bestudering van het gebruik binnen de OK is een inventarisatie gemaakt van de wensen met
betrekking tot de gehele pre- en postoperatieve verwerking en opslag van de gegevens. Het hieruit
voortvloeiende totaalsysteem is nader uitgewerkt in hoofdstuk 5.
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• Evaluatie ten behoeve van taaksplitsing
Nadat een nauwkeurig overzicht is verkregen omtrent de wensen aan het systeem is een evaluatie gehouden
met betrekking tot de oplevering van het systeem. Deze oplevering heeft betrekking op de nog openstaande
opdracht van de afdeling ECC aan de RL. Er is in overleg met de beide partijen een splitsing gemaakt
tussen hetgeen nog moest gebeuren ter afsluiting van de bestaande opdracht enerzijds en de extra
toevoegingen anderzijds.

• Implementatie van een aantal uithreidingen en verheteringen aan het systeem
De laatste fase van het afstudeerproject werd in beslag genomen door de realisatie van een aantal
uitbreidingen en wijzigingen aan het bestaande systeem. Deze veranderingen hebben zowel betrekking op de
software als de hardware.
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3 Evaluatie

De eerste fase na het verhelpen van de onbetrouwbaarheid van het registratiesysteem bestaat uit het in kaart
brengen van de wensen van de gebruikers, de perfusionisten. Deze wensen zijn te splitsen in drie
deelgebieden:

• Registratie en weergave binnen de OK
• Ondersteuning binnen de OK
• Mogelijkheden voor pre- en postoperatieve verwerking

3.1 Registratie en weergave

Het registratiesysteem is bedoeld voor de registratie en weergave van een aantal gegevens. Deze gegevens
bestaan enerzijds uit automatisch ingelezen data, anderzijds uit handmatige invoer met behulp van een
toetsenbord.

3.1.1 Meetgegevens direct afkomstig van apparatuur

Zoals reeds aangegeven in § 2.2.2 wordt door het registratieprogramma een aantal meetwaarden automatisch
ingelezen. Deze meetwaarden zijn afkomstig van de hartlongmachine of van het SDN.
Naast deze gegevens is er echter nog een aantal meetwaarden die wel relevant zijn maar nog niet
automatisch worden geregistreerd. De meeste van deze waarden zijn afkomstig van overige perifere
apparatuur. Er zal derhalve een koppeling gemaakt moeten worden met deze apparatuur zodat ook deze
meetwaarden automatisch geregistreerd kunnen worden. Het betreft de volgende grootheden:

• p.02 ( Zuurstofspanning van het arteri~le bloed)
• Sv02 ( Zuurstofsaturatie van het veneuze bloed)
• AirFlow ( Luchtstroom naar de oxygenator )
• O2 flow ( O2 stroom naar de oxygenator )
• CO2 flow ( CO2 stroom naar de oxygenator )
• Diastolische ABP ( Arterial Blood Pressure )
• Systolische PAP ( Pulmonal Arterial Pressure )
• Flow van de centrifugaalpomp

De herkomst van de waarden, de aard van de signalen en de koppeling aan het registratiesysteem worden
behandeld in § 4.3.

3.1.2 Handmatige invoer van gegevens

Naast de automatisch geregistreerde variabelen zijn er gegevens die handmatig ingevoerd moeten worden.
Deze invoer is te splitsen in vier groepen.

• l\'1anual Input
Een aantal grootheden wordt (nog) niet automatisch geregistreerd. De waarde van deze grootheden zal door
de perfusionist moeten worden ingevoerd. Hiervoor moet hij het gewenste kanaal selecteren waarna de
numerieke waarde ingevoerd kan worden.

• Events
In het registratieprogramma zijn 6 timers ingebouwd, de zogenaamde 'events'. Deze 'events' worden door
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de gebruiker gestart en gestopt. De tijdsduur dat 'evènts' geactiveerd zijn, wordt zichtbaar gemaakt middels
gekleurde balken langs de tijdas (zie figuur 3.1).

• Remarks
Gedurende de operaties moeten er regelmatig opmerkingen ingevoerd worden omtrent toegediende
medicamenten en relevante gebeurtenissen. Deze 'remarks' worden via het toetsenbord ingevoerd en
verschijnen bovenaan het scherm langs de tijdas (zie figuur 3.1).

• Instellingen
Binnen het registratiesysteem is een aantal weergave- en registratiemogelijkheden door de gebruiker in te
stellen.

Average on/off
Deze optie verschaft de gebruiker de mogelijk tot het afvlakken van de
weergegeven grafiek door het middelen (over één minuut) van de geregistreerde
waarden.

Time scale
De schaling van tijdas kan door de gebruiker gewijzigd worden. Hiervoor moet
de afstand tussen 2 (dikke) rasterlijnen (zie figuur 3.1) worden ingegeven.
De defaultwaarde is 15 minuten.

Channel manuallauto
Bij alle kanalen is de registratiemode (automatisch of handmatig) instelbaar.
Bij het opstarten van hèt programma worden alle meetkanalen die automatisch te
registreren zijn als zodanig ingesteld. De gebruiker kan deze instellingen wijzigen.

Set scale
De boven- en ondergrens van alle grafieken zijn door de gebruiker te wijzigen.

• Overige invoer
De overige invoer heeft betrekking op het stoppen van de registratie en op het uitprinten van de
geregistreerde gegevens.

Alle handmatige invoeracties worden nu geselecteerd via een continu op het scherm aanwezig hoofdmenu.
Na selectie van een keuzeoptie verschijnt ofwel een submenu ofwel kan een waarde ingevoerd worden. Voor
de invoer van een waarde is rechts onderin het scherm een editwindow aanwezig (zie figuur 2.2).

De wijze waarop de gegevens ingevoerd moeten worden heeft een aantal nadelen:

• De toegankelijkheid van de userinterface laat te wensen over. De selectie van de opties binnen het
hoofdmenu geschiedt middels functietoetsen vaak gecombineerd met de < ALT>, < SHIFT> of
< CTRL> toets. Bij de selectie zijn derhalve vaak twee handen nodig en is daardoor niet eenvoudig en snel
te gebruiken.

• Niet alle informatie op het scherm is relevant. Een aantal opties binnen het hoofdmenu is bedoeld voor
een ander toepassingsgebied van dit programma. Voor het gebruik binnen de OK kunnen deze uit het menu
worden verwijderd.

• Enkele submenu's die verschijnen na het maken van een selectie uit het hoofdmenu hebben een
onduidelijke opzet. De gebruiker raakt in verwarring omtrent de instellingen.

Resumerend zal de methode van gegevensinvoer moeten worden herzien. De hiervoor benodigde
veranderingen aan de userinterface worden behandeld in hoofdstuk 5.
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3.1.3 Weergave

De weergave van de gegevens op het scherm voldoet in grote lijnen aan de wensen. Alle trends met
eventuele numerieke waarden zijn gelijktijdig zichtbaar. Tevens zijn alle 'events' duidelijk in beeld (zie
figuur 3.1).
Op een aantal punten zijn verbeteringen aan de schermopbouw gewenst. De uitwerking van deze wensen is
beschreven in § 5.3 .

• De 'remarks' bovenaan het scherm zijn op een zodanige manier geplaatst dat ze moeilijk en zelfs in een
aantal gevallen niet of slechts gedeeltelijk leesbaar zijn (zie figuur 3.1). Hiervoor moet een andere oplossing
gekozen worden.

figuur 3.1
Oude weergave van de 'eveniS' en 'r~marks'

• De 'events' worden alleen als tijdbalk gepresenteerd. Voor drie 'events' is het gewenst naast de tijdbalk
ook de daadwerkelijk verstreken tijd als stopwatch in beeld te brengen.

• Het aantal numerieke waarden aan de rechterkant van het scherm (zie figuur 2.2) zal bij uitbreiding van
de automatisch gemeten grootheden toenemen. Van een aantal extra meetwaarden is namelijk ook een
numerieke presentatie gewenst. Hiervoor zal voldoende ruimte gereserveerd moeten zijn. Tevens zal
duidelijk aangegeven moeten worden welke grootheid door elke numeriek waarde wordt gepresenteerd.

• De informatiedichtheid op het scherm is erg groot. Hierdoor wordt het zoeken van informatie bemoeilijkt.
Het is daarom wenselijk zoveel mogelijk niet acuut benodigde informatie van het scherm te verwijderen.

15



3.2 Ondersteuning binnen de OK

Naast de reeds bestaande gegevenspresentatie binnen de OK is elke extra ondersteuning van de
perfusionisten welkom. Hierbij wordt gedacht aan drie aanvullende ondersteunende functies:

Alanneringen
Alarmeringen kunnen de perfusionist attent maken op eventueel optredende problemen. De perfusionist kan
direct adequate maatregelen treffen om te zorgen dat de gedetecteerde onvolkomenheden verholpen worden.
De implementatie van deze alarmeringen is beschreven in § 4.4.

Diagnostische toepassingen
Door het koppelen van de diverse grootheden kan het registratiesysteem diagnostische informatie verschaffen
aan de perfusionist. De uitwerking van deze uitbreiding wordt beschreven in § 4.5.

Regelingen en sturingen
Een aantal grootheden kan waarschijnlijk automatisch geregeld worden. Twee regel/stuursystemen die als
eerste de aandacht verdienen zijn:
• p.02 (zuurstofspanning in het arteriële bloed)
• Arteriële bloedtemperatuur

Op deze systemen wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 6.

3.3 Pre- en postoperatieve verwerking

De registratie tijdens de operatie verzorgt slechts een deel van de gegevens die worden opgenomen in de
patiëntfile. Het overige deel van de patiëntfile bestaat uit persoonsgegevens van de patiënt, de gestelde
diagnose, het medisch personeel, de gebruikte apparatuur, gebruikte medicamenten, laboratoriumuitslagen,
etc.
Het is de bedoeling dat de gehele verwerking van de patiëntfile zoveel mogelijk wordt geautomatiseerd.
Deze verwerking is te splitsen in een pre- en postoperatief deel.

3.3.1 Wensen ten aanzien van preoperatieve verwerking

Het aanmaken van de patiëntfile dient te gebeuren voor aanvang van de operatie. In dit stadium worden de
persoonsgegevens van de patiënt door de perfusionisten ingevoerd in de file. De invoer van deze gegevens
moet geautomatiseerd worden. Dit is mogelijk daar de patiëntgegevens beschikbaar zijn via het Ziekenhuis
Informatie Systeem (ZIS), een netwerk voor uitwisseling van patiëntgegevens. Er zal derhalve een
administratief programmadeel moeten komen dat gekoppeld is aan het ZIS.

Aan de hand van deze gegevens worden vervolgens de gewenste bloedflow en priming (de initiële
vulvloeistofvan de hartlongmachine) bepaald. Na invoering van de patiëntgegevens zou deze bepaling
automatisch kunnen geschieden (zie § 6.1).

De informatie omtrent de medische staf en de gebruikte apparatuur kunnen nu eventueel ook ingevoerd
worden. Dit kan echter ook na de operatie.
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3.3.2 Wensen ten aanzien van postoperatieve verwerking

Na afloop van de operatie moet een aantal gegevens die voortvloeien uit de operatie opgenomen worden in
de patiëntfile. Deze gegevens moeten indien mogelijk automatisch verwerkt worden. Voor de onderstaande
gegevens lijkt dit mogelijk.

Laboratorium uitslagen
Tijdens de operatie worden regelmatig bloedsamples genomen. Deze worden via de buizenpost verzonden
naar het laboratorium voor nader onderzoek. De laboratoriumuitslagen komen vooralsnog ook via de
buizenpost terug naar de OK. Hier worden de resultaten gebruikt voor de controle op de perfusie. Tevens
worden deze laboratoriumuitslagen opgenomen in de registratiefile van de patiënt. Dit gebeurt door
handmatige notatie op het registratieformulier (appendix 10).
De laboratoriumuitslagen worden ook beschikbaar gesteld via het ZIS. Een koppeling van het
registratiesysteem aan het ZIS zou deze handmatige notatie overbodig maken.

Vochtbalans
Tijdens een operatie wordt een aantal vloeistoffen (medicamenten, plasma, etc.) toegevoerd aan de patiënt.
Tegelijkertijd heeft de patiënt te maken met vochtverlies (diurese).
Aan het eind van de operatie wil men weten hoe de totale vochtbalans er uitziet. Deze balans is af te leiden
uit de ingevoerde 'remarks' in het registratiesysteem.

Perfusietijd, occlusietijd en arresttijd
Na het beëindigen van een operatie wordt een aantal 'eventtijden' expliciet opgenomen in de patiëntfile.
Deze tijden zijn:
• Perfusietijd: periode waarbinnen de hartlongmachine een bijdrage levert aan de bloedcirculatie van de
patiënt.
• Occ1usietijd: tijdsduur van de aorta afklemmming. De hartlongmachine verzorgt dan de gehele circulatie.
• Arresttijd: tijd dat tijdens de aorta occlusie ook de hartlongmachine wordt stopgezet. Er is op dat
moment geen bloedcirculatie.

Laagste geregistreerde temperatuur
Een andere waarde die expliciet wordt opgenomen in de patiëntlile is de laagst bereikte arteriële
bloed temperatuur tijdens de perfusie.

3.3.3 Opslag en gebruik van gegevens

De opslag van de geregistreerde files geschiedt vooralsnog op harddisk van het gebruikte registratiesysteem.

Er zal een uitbreiding bij het systeem moeten komen die voorziet in een centrale, goed toegankelijke opslag.
Aan deze opslag moet een relationele database gekoppeld worden zodat de geregistreerde gegevens voor
klinisch onderzoek gebruikt kunnen worden.
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3.4 Conclusies

Voor het goed klinisch bruikbaar maken van het bestaande systeem zal in de eerste plaats de userinterface
moeten worden herzien zodat de invoer tijdens de tijdens de operatie gemakkelijk toegankelijk is.
Vervolgens zal het aantal meetkanalen uitgebreid moeten worden zodat alle gewenste gegevens automatisch
worden geregistreerd.

Het ontstane basissysteem kan vervolgens uitgebreid worden met ondersteunende functies zoals
regelsystemen, alarmeringen en diagnostische taken.

Tenslotte dient er een systeem te komen voor de verwerking van de gehele patiëntfile. Deze file bestaat uit
de geregistreerde data en een aantal aanvullende administratieve gegevens.
Dit systeem moet het mogelijk maken patiëntfiles aan te maken en te bewerken. Tevens moet dit systeem
voorzien in een goed toegankelijke opslag.
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4 Functionele uitbreidingen en technische wijzigingen

4.1 Technische aspecten van de software

4.1.1 Uitval van het systeem

Probleemschets

Het merendeel van de wijzigingen in de software van het registratiesysteem vloeit voort uit de gewenste
veranderingen aan de userinterface en uit de vergroting van de functionaliteit.
Er is echter één essentiële verandering aangebracht om een technisch probleem binnen de software op te
lossen.

Binnen het bestaande registratieprogramma is reeds sinds enkele jaren een sluimerende fout genesteld. Deze
fout manifesteerde zich op de meest merkwaardige plaatsen in de software en resulteerde altijd in een
runtime-error. Het enige houvast was dat het probleem slechts optrad bij het gebruik van één merk
hartlongmachine.

Gevolgde werkwijze

Om dit probleem op te sporen is ten eerste een computersimulatie gemaakt van de betreffende
hartlongmachine. Op deze manier kon gezocht worden zonder dat daarbij de hartlongmachine nodig was. De
fout bleek bij het gebruik van de simulatie met dezelfde frequentie op te treden als bij het gebruik van de
hartlongmachine.

De tweede stap was het vergroten van de foutenkans. Dit is gedaan door onder meer de samplefrequentie
van het systeem te vergroten. Ook het opvoeren van het aantal schrijfacties naar harddisk bleek de
foutenkans te vergroten. Na het aanbrengen van deze wijzigingen manifesteerde de fout zich direct na het
starten van de registratie.

De derde stap betrof het verkleinen van het programma. Deel voor deel werd uit het programma verwijderd
zodat slechts een klein programma overbleef waarbinnen de fout nog steeds optrad.

In dit kleine deel is op assemblemiveau verder gezocht tot de oorzaak was achterhaald.

Oorzaak van de problemen

De oorzaak van de problemen bleek te vinden bij de afhandeling van de interruptroutine waarbinnen alle
data van de perifere apparatuur wordt ingelezen. Na het binnenhalen van de data wordt hieruit, ook binnen
de interrupt, de benodigde informatie gedestilleerd en in een buffer geplaatst. De hiervoor gebruikte
interruptprocedures worden alle aangestuurd vanuit de 18,2 keer per seconde optredende timerinterrupt
(int8).

Voor de verklaring van de fout moeten we een beeld hebben van het geheugenbeheer tijdens het uitvoeren
van een interruptprocedure binnen een programma.
Bij het starten van een interruptprocedure worden de waarden van de diverse processorregisters op de stack
gezet. De interruptprocedure wordt vervolgens afgehandeld. Hierbij kan de stack gewoon gebruikt worden
voor bijvoorbeeld het opslaan van lokale variabelen binnen de interrupt. Indien de stack voldoende groot
gedefinieerd is geeft dit geen enkel probleem.
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Indien echter in het hoofdprogramma een DOS-procedure aangeroepen wordt, dan wordt deze situatie iets
gewijzigd. Een DOS-routine maakt namelijk gebruik van zijn eigen stacks voor de afhandeling van eventuele
hardware interrupts. Als default zijn 9 stacks met een grootte van 128 bytes beschikbaar. Als nu tijdens het
uitvoeren van een DOS-routine een software-interrupt optreedt, dan wordt de DOS-stack ook gebruikt voor
de afwerking van deze interruptroutine. Deze DOS-stack is echter aanzienlijk kleiner dan de normaal
gebruikte stack waardoor bij het gebruik van een software-interrupt met veel stackhandelingen, op de DOS
stack een overflow optreedt.

Oplossing

Voor dit probleem zijn diverse oplossingen te bedenken:
• De interruptroutines zouden zodanig aangepast kunnen worden dat deze nagenoeg geen stackruimte nodig
hebben. Dit kan gebeuren door een deel van de interruptroutines te verplaatsen naar het hoofdprogramma
zodat binnen de interrupt alleen het hoogstnoodzakelijke wordt uitgevoerd. Dit heeft als nadeel dat de
structuur van het programma drastisch moet worden gewijzigd.
Men kan ook de benodigde stackruimte beperken door de variabelen die binnen de interrupt gebruikt worden
globaal te maken. Alleen de lokale variabelen maken immers gebruik van de stack. Deze methode is echter
sterk af te raden. Door het gebruik van globale variabelen binnen een interrupt is er geen garantie meer dat
alle procedures 'reentrant' zijn.

• Een ander oplossing is het creëren van een eigen stack voor het gebruik binnen de interruptroutine. Bij
het aanroepen van de interrupt wordt dan de stackpointer verplaatst naar een vooraf gedefinieerd
geheugenblok. Dit geheugenblok met instelbare grootte fungeert als stack voor alle operaties binnen de
interrupt. Het maakt derhalve niet uit welke stack in het hoofdprogramma actief is bij het opstarten van de
interrupt. Bij het verlaten van de interrupt wordt de stackpointer weer teruggezet naar de oude stack.

• Een derde oplossing is het verhinderen van de interruptroutine ingeval een DOS-routine actief is. Dit kan
eenvoudig gecontroleerd worden aan de hand van de 'InDosFlag', een binnen DOS gedefinieerde vlag die
aangeeft of er een DOS-routine actief is. De geheugenplaats van de vlag moet bij het opstarten van het
programma aan een variabele worden toegewezen. De inhoud van deze variabele kan vervolgens in het
programma als vlag gebruikt worden. Bij het aanroepen van de interruptroutine wordt dan eerst die vlag
gecontroleerd. Indien er geen DOS-routine actief is wordt de rest van de routine uitgevoerd.
Deze methode heeft als nadeel dat tijdens een DOS-routine een deel van de interruptprocedure wordt
overgeslagen. Dit kan vervelende consequenties hebben indien binnen dit deel tijdkritische acties worden
uitgevoerd.

Uit deze oplossingen is de laatste gekozen en geïmplementeerd. Deze methode kon geïmplementeerd worden
zonder grote veranderingen in de structuur van het programma. Het genoemde nadeel van deze methode is
in dit programma niet van toepassing; binnen het eventueel overgeslagen deel van de gebruikte
interruptprocedure worden geen tijdkritische acties uitgevoerd.

4.1.2 Bescherming data ten tijde van stroomuitval

De geregistreerde data in het oude registratiesysteem zijn beveiligd tegen stroomuitval of andere storingen
waardoor het systeem crasht. Na het herstarten kon de gebruiker gewoon verder gaan met registreren. De
eventueel door de gebruiker veranderde instellingen waren echter niet bewaard en moesten derhalve opnieuw
aangepast worden.
Ook de diverse geïmplementeerde uitbreidingen aan het systeem bevatten voor een eventuele herstart
belangrijke data. Hierbij gaat het om:
• De starttijden van de 'events' voor het continueren van de stopwatches.
• De ingestelde alarmgrenzen.
• De eventuele aanpassingen in de lijst met 'remarks'.
Ter beveiliging tegen stroomuitval wordt de aanschaf van een batterybackup overwogen. Zolang deze nog
niet is ingebouwd moeten de data op een andere manier beschermd worden.
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Voor het behoud van deze data is een extra file gecreëerd die alle bovenstaande gegevens opslaat tijdens een
operatie. Deze file wordt bij elke wijziging aangepast.
Bij een herstart van het programma wordt deze file automatisch ingelezen en kan de registratie zonder
problemen verdergaan. Bij het starten van een nieuwe operatie wordt deze file overschreven.

4.2 Uitbreiding geregistreerde grootheden

Zoals vermeld in § 3.1.1 moet het systeem uitgebreid worden met de automatische registratie en weergave
van een aantal grootheden.

Arteriële zuurstofspanning (P.o~

De arteriële zuurstofspanning wordt gemeten met een separate PO~ monitor. Deze is voorzien van een
analoge uitgang met een uitgangsspanning overeenkomstig met 2 mV per mmHg [Polystan].
Voor het binnenhalen van deze waarde is het registratiesysteem uitgebreid met een 12 bits AID converter
kaart met een bereik tussen de -5 Volt en +5 Volt (appendix 8).
In het registratiesysteem is reeds een driver voor een analoge kaart aanwezig. Met behulp van deze driver
wordt de gemeten spanning in de tussenbuffer geschreven. Dit gebeurt net als bij alle andere aangesloten
perifere apparatuur, binnen een interruptroutine, 18.2 maal per seconde. Na het inbouwen van de analoge
kaart en het bekabelen is deze uitbreiding afgerond door in de configuratiefiles de weergave op het scherm,
de offsetspanning en de schaal factor te definiëren (appendix 5).

Zuurstofsaturatie van het veneuze bloed (S,ü~

Voor de zuurstofsaturatie van het veneuze bloed is een monitor aanwezig met een RS 232 uitgang [Bentley
1990]. De uitgangsspanning blijkt echter niet overeen te komen met de in de specificaties aangegeven
signaalgrootte (TIL). Om de benodigde signaalspanning te krijgen is een door de fabrikant aangeleverde
optische scheiding gemodificeerd (appendix 9). Na deze aanpassingen is er een uitgangssignaal van 0
(binaire 0) of 4 (binaire 1) Volt beschikbaar.

Voor het inlezen van de data is een software driver geschreven die net zoals bij de reeds bestaande kanalen
de data op interruptbasis binnenhaalt en de gewenste informatie destilleert. Deze informatie wordt
vervolgens weer in een tussenbuffer geschreven (zie tiguur 2.4) en wordt met de ingestelde samplefrequentie
uit deze buffer gehaald.
De weergave van de SvO~ is, net als de overige grootheden, gedefinieerd in de configuratiefiles.

Diastolische Arterial Blood Pressure (APB) en systolische Pulmonal Arterial Pressure (PAP)

Vooralsnog werden de systolische APB en diastolische PAP gemeten. Op verzoek van de perfusionisten is
het systeem uitgebreid met de registratie van de diastolische APB en de systolische PAP.
De bovengenoemde drukken zijn beschikbaar op het SDN netwerk (appendix 2). Aangezien het
registratiesysteem reeds aangesloten is op het SDN, is een uitbreiding van de configuratiefiles (appendix 5)
voldoende om deze waarden te registreren en weer te geven.

Airflow, O2 flow, CO2 flow

De drie gastlows worden momenteel nog ingesteld met handbediende afsluiters voorzien van rotameters.
Ter vervanging van deze afsluiters zijn processorgestuurde massagastlowmeters in ontwikkeling. Deze
zullen worden voorzien van een RS 232 uitgang. Hiervoor is reeds een driver in de software voorzien zodat
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binnen het systeem slechts de configuratifile aangepast hoeft te worden op het moment dat de nieuwe
massagasflowmeters klaar zijn.

Bekabeling

AlIe hartlongmachines zijn door de Instrumentele Dienst van het AZM voorzien van de extra benodigde
bekabeling zodanig dat de signalen via de reeds aanwezige connector van de hartlongmachine naar het
registratiesysteem worden gestuurd. Er hoeven derhalve geen extra aansluitingen gemaakt te worden bij
aanvang van de operatie.

Nog te implementeren

De gewenste aansluiting met de sporadisch gebruikte centrifugaalpomp is nog niet gerealiseerd. Er is een bij
de centrifugaalpomp behorende interface in bestelling. Deze interface levert een analoge uitgangsspanning
van 0.1 volt per liter. Via de geïnstalleerde analoge kaart kan deze waarde ingelezen worden.

4.3 Automatische apparatuurherkenning

Bij het opstarten van het registratieprogramma moet een keuze gemaakt worden uit een aantal verschilIende
configuratiefiles (appendix 5) die alle bedoeld zijn voor een specifieke combinatie van één van de drie
operatiekamers en gebruikte hartlongmachine, Cobe of Stockert. Deze verschilIende configuraties zijn
noodzakelijk om de juiste informatie van het SDN en de hartlongmachine te krijgen. In de configuratiefile
staat het te gebruiken SDN-labeI. Met behulp van dit label worden uit de gegevens van alIe aangesloten
operatiekamers de data met de juiste herkomst geselecteerd. Daarnaast wordt middels de configuratiefile het
juiste communicatieprotocol voor de hartlongmachines geactiveerd.
De selectie van deze configuratiefiles gebeurde vooralsnog handmatig door de juiste file uit een lijslje te
kiezen. De kans dat hierbij een fout optreedt bleek duidelijk aanwezig waardoor men soms de informatie
van een naburige OK registreerde in plaats van de 'eigen' data.
Ter voorkoming van deze fouten is een automatische apparatuurdetectie toegevoegd. Hierbij wordt bij het
opstarten van het programma gekeken welke apparatuur is aangesloten en wordt vervolgens automatisch de
juiste configuratiefile ingelezen.

OK-detectie

De herkenning van de gebruikte operatiekamer, noodzakelijk voor het binnenhalen van juiste data van het
SDN, is niet mogelijk aan de hand van de SDN data. Er moest derhalve een aparte detectiemethode
gerealiseerd worden. Hiervoor is in de eerste plaats de connector van het SDN verplaatst van de centrale
console bovenin de OK naar de wand net achter het registratiesysteem. Door deze verplaatsing is het niet
meer noodzakelijk het registratiesysteem na elke operatie te ontkoppelen van het SDN (om de
hartlongmachine naar buiten te kunnen rijden).
In de nieuwe wandcontactdoos is tevens een weerstandsnetwerk aangebracht met een driepolige connector.
Deze connector wordt verbonden met de (nieuwe) analoge kaart van het registratiesysteem.
Twee aansluitingen voeren de 0 en + 12 Volt uitgangsspanningen van de analoge kaart via een
spanningsbegrenzing (0 Volt < V < 5 Volt) naar het weerstandsnetwerk. De derde ader koppelt de per
OK verschillende spanning terug naar een ingangskanaaI van de analoge kaart. De spanningsbegrenzing is
noodzakelijk omdat de ingangsspanning van de analoge kaart niet meer mag bedragen dan 5 Volt.

22



kabel

7805+ 12 V

GNU--"T"-"---...L------t---l

Analoge ingang

figuur 4.1
Hardwar.: voor d~ ûK-d':leclie

VVandcontactdoos

De volgende detectiespanningen zijn gedefinieerd:

OK 2:
OK 3:
OK 4:

1.75 Volt < Vdcl < 2.25 Volt
2.75 Volt < Vdcl < 3.25 Volt
3.75 Volt < V.." < 4.25 Volt

De detectiespanningen zijn zodanig gekozen dat kabelbreuk niet kan leiden tot de keuze van een verkeerde
OK. De ingangsspanning wordt bij het opstarten van het programma ingelezen zodat de juiste
configuratiefile wordt geselecteerd.

Detectie hartlongmachine

Voor beide hartlongmachines is een kanaal van de RS 232-kaart in het registratiesysteem gereserveerd. Via
deze kanalen moet een informatieverzoek verstuurd worden naar de hartlongmachine alvorens deze data
terugstuurt. Voor de herkenning van de hartlongmachine stuurt het registratiesysteem naar beide
hartlongmachines zo'n verzoek via de twee verschillende kanalen. Alleen de aangesloten hartlongmachine
zal kunnen reageren op dit verzoek en zal informatie terugzenden waardoor duidelijk is welke machine
aangesloten is.

Albandeling binnen de software

Nu bekend is welke apparatuur gebruikt wordt zal het programma alle configuratiefiles selecteren die
matchen met de naam van de hartlongmachine en het nummer van de OK. Indien dit slechts één file is dan
wordt deze automatisch ingelezen. Als er meerdere files voldoen (bijvoorbeeld als speciale configuratiefiles
bestaan voor pediatrieoperaties) dan worden deze ter selectie aangeboden aan de perfusionist.

Mocht onverhoopt de detectie van één der aansluitingen niet succesvol verlopen (bijvoorbeeld wegens een
kabelbreuk bij de OK herkenning) dan worden alsnog alle nog niet uitgeselecteerde configuratiefiles ter
selectie aangeboden.

4.4 Alarmeringen

Ter ondersteuning van de perfusionisten kan het registratiesysteem worden uitgebreid met diverse
alarmeringen. Een tweetal mogelijke alarmeringen is gerealiseerd. De activering van alarmeringen na het
optreden van onvolkomenheden is ondergebracht in één procedure die is opgenomen in de hoofdlus van het
progranuna. Eventuele uitbreidingen zijn binnen deze procedure eenvoudig te realiseren.
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4.4.1 Gerealiseerde alarmeringen

Alarmering op de boven- en ondergrenzen van alle meetwaarden

Eén van de geïmplementeerde alarmeringen betreft de controle op de boven- en ondergrenzen van de
geregistreerde grootheden. De default waarden voor de grenzen worden ingesteld in de configuratiefile.
Deze kunnen eventueel tijdens de operatie door de gebruiker gewijzigd worden. Hiervoor is het hoofdmenu
uitgebreid met de optie "Set Alarm".
Hierbij wordt een window (zie figuur 4.2) geopend met alle ingestelde grenzen. Deze instellingen kunnen
hier gewijzigd worden. Alle alarmeringen worden teruggekoppeld via het later (§ 4.4.3) beschreven
alarmeringsvenster.

figuur 4.2
Window met alannsenings.

Alarmering op de beschikbare diskruimte

Bij het huidige registratiesysteem worden alle files opgeslagen op de harddisk. Om te voorkomen dat de
harddisk ongemerkt volledig vol raakt is hiervoor een alarmering geïmplementeerd. Indien de vrije ruimte
op de harddisk kleiner is dan de ruimte benodigd voor 20 uur registratie dan wordt dit via het later ( §
4.4.3) beschreven alarmeringsvenster gemeld aan de gebruiker. De grens van 20 uur is gezien de reguliere
operatieduur (2 tot 4 uur) ruim voldoende.

4.4.2 Eventuele uitbreidingen

Naast deze reeds geïmplementeerde alarmeringen zijn uitbreidingen redelijk eenvoudig binnen de software te
realiseren. Een aantal van deze mogelijke uitbreidingen is in deze paragraaf beschreven.

Het optreden van hartactiviteit tijdens de aortaocclusie

Er mag tijdens de aortaocclusie geen hartactiviteit optreden. Deze hartactiviteit is vaak niet met het oog te
zien maar is zichtbaar op het ECG. Indien de activiteit resulteert in een meetbaar hartritme dan kan het
huidige registratiesysteem dit detecteren. Het hartritme wordt immers geregistreerd (appendix 1). Een
koppeling van het gemeten hartritme aan de "aortaocclusie" (event) is voldoende om te kunnen alarmeren.
Vormen van hartactiviteit waarbij geen ritme optreedt zijn niet eenvoudig te detecteren. De ECG golfvorm
is weliswaar beschikbaar op het SDN (appendix 2) maar hierop treden storingen op tengevolge van de
werkzaamheden aan het hart.
Er is een ingenieus algoritme nodig om deze mogelijke storingen te scheiden van signalen die de
hartactiviteit weergeven.
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Na 45 minuten aortaocclusie

Normaliter wordt na 45 minuten aortaocc1usie een nieuwe hoeveelheid cardioplegie toegediend. Dit is een
vloeistof waarmee eventut'-el optredende hartactiviteit kan worden gestopt. Indien 45 minuten is verstreken
na de vorige cardioplegie terwijl de aorta nog afgeklemd is, dan kan dit gemeld worden aan de perfusionist.
De cardioplegie en de aortaocc1usie zijn in het registratiesysteem beide gedefinieerd als 'event'. De
verstreken tijden zijn derhalve beschikbaar in het programma en kunnen overal binnen de software gebruikt
worden.

Het geschatte tijdstip van opwarmen

Gedurende een hartoperatie is de temperatuur van de patiënt kunstmatig verlaagd. Tegen het eind van de
operatie moet deze temperatuur weer op het normale peil zijn. Om te voorkomen dat de perfusionist te laat
met opwarmen begint zou een melding gegeven kunnen worden op het geschatte moment van opwarmen.
Dit moment kan op twee manieren bepaald worden.
- Het wordt voor de operatie ingevoerd door de perfusionist.
- Het wordt door het programma afgeleid uit de aard van de operatie.

4.4.3 Terugkoppeling van het alarm

Indien een alarm wordt gedetecteerd wordt deze toegevoegd aan een lijst van actuele alarmeringen. Dit gaat
gepaard met een geluidssignaal. Het eerste element uit deze lijst wordt teruggekoppeld naar de gebruiker.
Hiertoe verschijnt rechts bovenin het scherm een rood venster. In dit venster staat de omschrijving van het
opgetreden alarm. Daarnaast staat aangegeven hoeveel items de lijst met actuele alarmeringen bevat. Na het
verwijderen van het alarm (middels het indrukken van F 10) wordt het eventuele volgende alarm uit de lijst
op het scherm geplaatst.

figuur 4.3
Terugmelding van een alannering

Deze manier van terugmelden voldoet bij de huidige geïmplementeerde alarmeringen. Het zal hierbij
namelijk zelden voorkomen dat meerdere grenzen tegelijkertijd worden overschreden. Indien echter veel
meer alarmeringen (eventueel met verschillende prioriteiten) worden geïmplementeerd dan zal de
terugmelding anders moeten geschieden.
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4.5 Diagnostische toepassingen

Als extra ondersteuning binnen de OK kan het registratiesysteem uitgebreid worden met diagnostische
meldingen. Het vereist nader onderzoek om een totaaloverzicht te krijgen van de mogelijkheden. Hieronder
staan twee meldingen als voorbeeld aangegeven.

Controle op temperaturen voor circulatoir arrest

Bij sonunige operaties is het noodzakelijk de gehele bloedcirculatie tijdelijk stop te zetten (circulatoir arrest).
Door de beschouwing van de diverse gemeten temperaturen en de zuurstofsaturatie kan worden bepaald
hoelang dit verantwoord kan gebeuren. Momenteel wordt deze 'veilige' tijd bepaald aan de hand van enkele
tabellen. De methode waarop de 'veilige' tijd berekend kan worden is zeer complex en vraagt nadere
analyse.

Benadering van de cardiac output

Door de gegevens van de bloed flow en de veneuze zuurstofsaturatie (S,01) tijdens volledige perfusie te
vergelijken met de veneuze saturatie vlak voor het beëindigen van de perfusie, kan de daadwerkelijke
cardiac output, de bloedstroom vanuit het hart, benaderd worden.
Het doel van deze bepaling is het inschatten van de werking van het hart tijdens het verminderen van de
perfusie. Men heeft op die manier een prognose of het hart de functie als bloedpomp goed overneemt.
De onderliggende gedachte voor de benadering is dat de veneuze saturatie alleen afhankelijk is van de
arteriële saturatie (S,02)' de zuurstofvoorziening (D00 en de behoefte aan zuurstof (V02). De S,02 voldoet
aan de volgende formule [Baraka 1992]:

Het arteriële bloed is volledig gesatureerd waardoor de formule 4.1 overgaat in:

VOS 0 =1-__2
Y 2 DO

2

( 4.1 )

( 4.2)

Indien we binnen een kort tijdbestek kijken kunnen we het metabolisme van de patiënt constant
veronderstellen. De vraag naar zuurstof (V00 heeft derhalve een vaste waarde.
Het aanbod van zuurstof (D00 wordt voornamelijk bepaald door de bloed flow en het hemoglobinegehalte in
het bloed. Deze hemoglobineconcentratie mag, indien beschouwd binnen een klein tijdbestek, ook als
constante worden aangenomen. De D02 staat dan in een lineaire relatie met de bloedflow.

Uitgaande van deze gegevens kan door de combinatie van twee kort op elkaar volgende metingen de cardiac
output worden geschat. Het eerste samplepunt is tijdens volledige perfusie (dus tijdens de aortaocclusie) na
het heropwarmen van de patiënt. Op dit punt bepaalt men de veneuze saturatie (S,02(1» en de actuele
bloed flow (Q(l». Gedurende het reduceren van de flow vanuit de hartlongmachine kan regelmatig een
tweede meting gedaan worden zodat men kan zien hoe het hart de bloedvoortstuwing overneemt. Uit de nu
gemeten waarde S,02(2) gecombineerd met de waarden van de flow en de saturatie op het eerste
samplemoment kan nu de actuele flow (Q(2» berekend worden (formule 4.3). Deze actuele flow verminderd
met de flow door de hartlongmachine levert een benadering voor de cardiac output.

(2) = (1) X l-S y 0 2 (1)
Q Q l-S0 (2)

y 2

(4.3)
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5 Ergonomische wijzigingen

De userinterface binnen het bestaande registratiesyst~m voldeed niet aan de wensen met betrekking tot
toegankelijkheid en duidelijkheid. Na het lezen van ~n aantal artikelen over soortgelijke projecten
[Jansenwillen 1984, Jong 1984, Barberis 1989, Barthemy 1984, Jong 1989, Kügelbäck 1989, Oomen 1989,
Oomen 1985] en een bestudering van de werkwijze binnen de operatiekamer zijn de mogelijke verbeteringen
in kaart gebracht (zie hoofdstuk 3). De verbeteringen aan de userinterface zijn in dit hoofdstuk behandeld.

figuur 5.1
Schermweergave van de oorpronkclijke versie van hel regislratiesysteem

Om een meer op de gebruiker afgestemde userinterface te ontwerpen zjjn allereerst de verschillende
invoergegevens gerangschikt naar prioriteit. Aan de hand hiervan is de invoerzijde van de userinterface
herzien. De wijzigingen met betrekking tot de invoer impliceren ook wijzigingen aan de uitvoerzijde.
Aanvullend op deze wijzigingen is nog een aantal andere veranderingen aan de layout doorgevoerd.

5.1 Categorisering van de Invoer

De invoeracties tijdens de dataregistratie kunnen worden verdeeld in vier groepen. Groep 1 bevat de invoer
die het meest tijdkritisch is.

1 • Tijdstipgebonden registratie data

• Events : Timers die zichtbaar zijn als tijdbalken bovenaan de grafiek
(zie figuur 5.1).
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• Remarks

• Manua! input

2 - Registratiemogelijkheden

• Channel manual/auto

3 - Weergave mogelijkheden

• Average onloff

• Set scale

• Time base

4 - Niet tijdstipgebonden invoer

• Printen
• Patiêntgegevens

: Opmerkingen die tijdens de operatie door de perfusionisten aan de
grafiek worden toegevoegd (zie figuur 5.1).

: Invoer van meetwaarden behorend bij de niet automatisch geregistreerde
grootheden.

: Keuze of een grootheid automatisch geregistreerd moet worden ofwel
handmatig moet worden ingevoerd.

; Per grootheid kan aangegeven worden of deze als exacte waarde of als
een gemiddelde waarde (over 1 minuut) wordt weergegeven.

: Middels deze optie kan de boven- enlof ondergrens van een
geselecteerde grafiek gewijzigd worden.

: De tijdbasis kan uitgetrokken of samengedrukt worden. Hiermee kan
men zelf de afweging maken tussen resolutie en weergegeven tijdbestek.

: Commando voor het starten van de uitvoer naar de printer.
: Eventuele optie om tijdens de operatie patiêntgegevens in voeren.

ad. 1)
De tijdstipgebondell inforll/atie moet op een eenvoudige snelle wijze in te voeren zijn, te meer daar deze
informatie-invoer vaak moet geschieden op tijdstippen waarop de perfusionist tevens diverse acties met
betrekking tot de perfusie moet verrichten. Het grootste deel van de invoer valt binnen deze categorie.

ad. 2)
De registratiell/ogelijkheden hebben qua tijd een iets lagere prioriteit. Ze hebben weliswaar net zoals de
tijdstipgebonden informatie direct invloed op hetgeen daadwerkelijk geregistreerd wordt, maar het tijdstip
waarop een kanaal wordt omgeschakeld hoeft minder nauwkeurig te zijn. Normaliter worden deze
instellingen, indien nodig, slechts eenmaal veranderd voor de aanvang van de operatie.

ad. 3)
De weergal'emogelijkheden hebhen geen enkele invloed op de daadwerkelijke registratie en zijn derhalve niet
gebonden aan exacte tijdstippen. De snelle invoer heeft hierbij dan ook een lagere prioriteit. Deze opties
worden slechts sporadisch gebruikt, voornamelijk in situaties waarbij men een deel van de grafiek
nauwkeuriger wil bekijken.

ad. 4)
De niet lijdstipgebonden invoer wordt geselecteerd op een moment dat de perfusionist daar tijd voor heeft.
Deze invoer heeft de laagste urgentie.
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5.2 Wijzigingen met betrekking tot de mvoer

Uitgaande van de bovenstaande onderverdeling moet voor de tijdstipgebonden informatie een snelle
invoermogelijkheid gerealiseerd worden, temeer daar deze invoer het meest frequent voorkomt. De overige
drie invoercategorieën worden slechts enkel malen per operatie gebruikt. Voor deze drie groepen is een
extra stap binnen de userinterface acceptabel.
Het ontwerp van de userinterface is derhalve voornamelijk gericht op de gemakkelijke invoer van de
gegevens behorende tot de eerste categorie. Deze moeten ingevoerd kunnen worden met een minimaal aantal
(voor de hand liggende) toetsaanslagen.

Als extra aanvulling is gesteld dat de gebruiker zo min mogelijk opties hoeft te memoreren. Met andere
woorden; op elk punt binnen de userinterface moet duidelijk zijn wat de mogelijkheden voor de gebruiker
zijn. Dit kan ofwel voortvloeien uit standarisatie ofwel uit informatie die via het scherm aan de gebruiker
wordt getoond [Bailey 1982].

Bij de bespreking van de userinterface wordt een aantal maal de term basistoestand gebruikt. Dit is de
toestand waarin het systeem verkeerd indien er niets moet worden ingevoerd. In deze staat worden alle
automatisch te registreren data ingelezen en verwerkt en kijkt het programma of er invoer is op het eerste
niveau van de userinterface (zie figuur 5.13).

5.2.1 Events

In de oude programmaversie is de bediening van de 'events' omslachtig. Daarnaast is de terugkoppeling
naar de gebruiker onvoldoende afgestemd op de wensen. Om deze onvolkomenheden te verhelpen dienen
een aantal wijzigingen te worden doorgevoerd.

figuur 5.2
Oude weergave van "~vents' bov.:naan d.: grali.:k

Ontwerpeisen:

• Het aan of uitzetten van een 'event' moet kunnen met één toetsaanslag.
• Het moet voor de gebruiker duidelijk zijn welke toetsen hij moet gebruiken.
• Er moet een duidelijke terugkoppeling zijn naar de gebruiker omtrent de status (aan/uit) van de 'events'.
• De rangschikking van de toetsen moet indien mogelijk voldoen aan de intuïtieve volgorde van de

(medische) handelingen.
• Bij enkele 'events' moet de verstreken tijd numeriek weergeven worden (als stopwatch). Hierbij is het

tevens van belang dat deze tijd wordt opgenomen in de registratiefile.
• Er moet één 'event', de "Perfusietijd", toegevoegd worden. Bij dit 'event' is alleen de numerieke tijd
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van belang.
• Hè! (de)activeren van de een 'event' moet op elk moment kunnen geschieden.

Switch eventI

Switch eventHstore remark I

Switch eventI
Store remark

IStore remark I

Switch event

Switch event

Switch event

c=J Actie van hel systeem

1·'/""""'""",,+1 Invoer v:m de gebruiker gewenst

figuur 5.3
Sch..:malisch~w~..:rgav~ van d~ ni..:uw~ uSêrinl~rfac~ 111~t b~ln.~king tOl dl.": 'êv~nls'

Uithreidingen

De bestaande 'events' zijn alle gedefinieerd in de contïguratiefiles behorende bij het registratieprogramma
(appendix 5). In deze configuratiefiles wordt de kleur, plaats op het scherm en het label aangegeven. AI
deze 'events' verschijnen als gekleurde balk op het scherm (zie figuur 5.2).
Het toe te voegen 'event', de "Perfusietijd" , is iets anders qua opzet. Het voornaamste verschil is de manier
van weergave; de "Perfusietijd" hoeft nooit als gekleurde balk te worden weergeven maar slechts als
stopwatch. Derhalve zijn de meeste instelmogelijkheden in de configuratiefile niet van toepassing op dit
'event'. Een andere eigenschap van dit 'even!' is dat deze bij iedere hartoperatie gebruikt wordt. Het is
daarom niet bezwaarlijk dit 'even!' en de plaats van de numerieke weergave (zie figuur 5.5) binnen de
software te definiëren.
Bij de overige 'events' is de mogelijkheid gecreëerd om de verstreken tijd numeriek weer te geven. Om te
zorgen deze 'events' volledig zeI f te definiëren blijven is in de configuratiefile de keuze wel/geen stopwatch
toegevoegd. Deze stopwatches worden rechts naast de grafiek gepresenteerd (zie figuur 5.5).

Bediening

Inclusief de "Perfusietijd" zijn er 6 'events'. Hiervoor moeten 6 toetsen gereserveerd worden. De meeste
logische keus hiervoor zijn 6 functietoetsen. Met het indrukken van een functietoets kan een 'event' gestart
en gestopt worden. Deze functietoetsen zijn altijd te gebruiken ongeacht welk niveau van de userinterface
actief is.

De volgorde van de functietoetsen, overeenkomstig met de volgorde van de labels op het scherm, is bepaald
door de chronologische volgorde waarmee normaliter de 'events' elkaar opvolgen. Om te zorgen dat de
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gebruiker weet welke toets bij elk 'event' hoort, zijn alle functietoetsen onderaan het scherm benoemd (zie
figuur 5.4).

figuur 5.4
Weergave van funCli.:lo.:tsen ond.:raan hel scherm

Terugkoppeling.

Bij de weergave onderaan het scherm is tevens teruggekoppeld welke 'events' geactiveerd zijn. Dit wordt
aangegeven door de tekst in een heldere kleur (wit) te plaatsen in tegenstelling tot de zwarte letterkleur
indien een 'event' niet geactiveerd is (zie figuur 5.4).
Deze terugkoppeling wordt ook gedaan bij de labels van de 'events' naast de grafiek. Indien een 'event'
geactiveerd wordt wisselt de tekstkleur van grijs naar de in de configuratiefile gedefinieerde kleur. De
gebruiker krijgt op deze manier een duidelijke terugmelding omtrent de status van de 'events'.

figuur 5.5
Nieuwe weergave 'evenIs'

De stopwatches (voorzien van een label) verschijnen pas in beeld als het bijbehorende 'event' aangezet
wordt. Dit om de informatiedichtheid op het scherm tot een minimum te beperken. Na het stopzetten van de
timer is de verstreken tijd nog wel van belang. De stopwatch wordt dan ook niet van het scherm verwijderd
maar de weergavekleur verandert naar grijs.

Automatische remarks

Naast de weergave op het scherm worden de eventuele numerieke waarden van de 'events' na het stoppen
automatisch toegevoegd in de lijst met 'remarks'. Op deze manier worden de tijden opgenomen de
registratiefile.
Bij de huidige configuratie worden de perfusietijd, occlusietijd en arresttijd als stopwatch op het scherm
getoond. Deze drie tijden worden dan ook automatisch als 'remark' opgeslagen (zie figuur 5.3).

Een andere vorm van automatische 'remarks' is van toepassing de 'Cardioplegia'. Bij het stoppen van dit
'event' moet altijd de toegediende hoeveelheid geregistreerd worden.
Bij het beëindigen van de cardioplegie wordt automatisch naar deze hoeveelheid gevraagd om dit vervolgens
als 'remark' op te slaan.
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Koppeling SVR aan aorta occlusie

In het registratiesysteem wordt één trend, de Systemic Venous Resistance, berekend uit een aantal andere
meetwaarden (appendix 1).
De waarde van de SVR is alleen betrouwbaar indien de aorta is afgeklemd. In de oude versie van het
registratiesysteem werd deze SVR door de perfusionist aan of uit geschakeld. Nu is deze aan het 'even!'
"Aorta Occlusie" gekoppeld, dit om het aantal handelingen van de gebruiker zoveel mogelijk te beperken.
Hierbij wordt ook voorkomen, dat de SVR gepresenteerd wordt terwijl deze een onjuiste waarde heeft.

Nog niet gerealiseerde wensen

Eén 'event', de ·Pulsatile flow·, kan automatisch geactiveerd worden. De hiervoor benodigde gegevens zijn
in beide hartlongmachines beschikbaar (appendices 3 en 4). Voor de implementatie hiervan zullen de drivers
voor de communicatie met de hartlongmachine uitgebreid moeten worden.

5.2.2 Remarks

De 'remarks' worden gekozen uit een defaultlijsl. Het aantal stappen om zo'n keus te realiseren is te groot
en zal geminimaliseerd moeten worden. Daarnaast is er een aantal kleine wijzigingen door te voeren die het
gebruik van de defaultlijst vergemakkelijken.

figuur 5.6
Oud~ w~~rgav~ van 'remarks' bov~naan d~ grafick~n

Ontwerpeisen

• De defaultlijst met 'remarks' moet met één toetsaanslag te openen zijn.
• Er moet zoveel mogelijk ondersteuning worden gegeven bij het zoekproces in de defaultlijst.
• Nieuwe 'remarks' moeten eenvoudig in te voeren zijn. Het is gewenst dat deze 'remarks' gedurende deze

operatie opgenomen worden in de defaultlijst. .
• Na het invoeren van een 'remark' moet het programma terugkeren naar zijn basistoestand. Dit moet ook

gebeuren na het intoetsen van de escape toets op elk willekeurig moment.
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Store remark

Actie van het systeem

Invoer van de gebtui.ku gewenst

fi8Uur 5.7
Deel van de Ulerinterflce met betekking tot 'remarlc.'

Selectie uit defaultlijst

Voor de snelle selectie en standaardisatie van de 'remarlcs' wordt er bij het opstarten van het programma
een file ingelezen die een lijst met 'remarks' bevat. De perfusionist kan een 'remark' uit deze lijst kiezen
waardoor het invoeren van een 'remark' weinig tijd vergt. Tevens kan een eventueel niet in de lijst
opgenomen 'remark' bijgevoegd worden.
Het aantal 'remarks' in de keuzelijst is veel te groot (ca. 50) om aan elke 'remark' een toetsencombinatie
toe te kennen. Om de onvermijdelijke selectielijst makkelijk toegankelijk te maken zijn twee stappen in de
software gecombineerd. Zo wordt bij het intoetsen van een willekeurige letter een selectiewindow geopend
(zie figuur 5.8). In dit selectiewindow staat de defaultlijst met te gebruiken opmerkingen. Deze toetsaanslag
werkt hier ook direct als hotkey. Met ander woorden, de selectiebalk staat direct op het eerste item
beginnende met de ingetoetste letter. Met behulp van de pijlljestoetsen kan de gewenste 'remark' nu snel
gevonden worden.
De defaultlijst is ondergebracht in een aparte file en kan buiten het programma worden aangepast.

figuurS.8
Nieuw selecûewindow en editwindow.

Invoer getalswaarden bij 'remarks'

Bij een aantal 'remarks' is het de bedoeling een getalswaarde bij te voegen. Zo moet bijvoorbeeld bij
medicamenten de toegediende hoeveelheid ingevoerd worden. Na het selecteren van één dezer 'remarks'
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wordt een editwindow (zi<: figuur 5.8) g<:op<:nd waarbinn<:n m<:n d<: waard<: in kan voeren. Dit editwindow
stond voorh<:<:n r<:chtsond<:raan h<:t sch<:rm (zi<: figuur 5.\). Om d<: plaats van invo<:r zoveel mogelijk te
concentreren (zie ook § 5.3) is dit window verplaatst naar d<: bov<:nkant van het scherm. Door deze
concentratie en de w<:<:rgav<: is h<:t voor d<: g<:bruik<:r duiddijk dat het programma een invoeractie verwacht.

Toevoeging niet bestaande 'remark'

Het editwindow wordt ook gebruikt bij d<: toevo<:ging van <:<:n 'r<:mark'. Indien een 'remark' niet in de
defaultlijst is opgenom<:n kan m<:n e<:n wilkk<:urig<: 'r<:mark' invo<:ren na h<:t into<:tsen van de
<BACKSPACE> to<:ts. D<: nieuw ingevo<:rde 'r<:mark' wordt bij d<: grafi<:k g<:plaatst en vervolgens
toegevoegd aan de lijst zodat m<:n gedurende d<:z<: op<:rati<: deze 'r<:mark' vaker kan gebruiken. Bij de
toevoeging in d<: lijst wordt de eerste letter van h<:t 'r<:mark' g<:transformeerd naar een hoofdletter, Dit om
het zoekproces in de lijst te versnellen [Oborne 1987]. V<:rvolg<:ns wordt de 'remark' alfabetisch opgenomen
in de lijst. Aangezien het intoetsen van de < BACKSPACE> toets geen voor de hand liggende actie is
wordt deze mogelijkheid kenbaar g<:maakt via een nieuw informatievenster.

Infonnatievenster

Zoals in het begin van dit hoofdstuk venndd is gepoogd h<:t systeem zodanig op te zetten dat de gebruiker
in een minimaal aantal g<:vallen programmaopties moet onthouden. Hiervoor is naast de zoveel mogelijk
doorgevo<:rd standarisati<: een informatiewindow to<:gevo<:gd. Dit window b<:vat aanvullende informatie
omtrent de mogelijkheden voor de gebruiker. Het v<:rschijnt rechtsboven op het scherm op dezelfde plaats
als het alarm<:ringsv<:nst<:r (zi<: figuur 4.3). Het mag duiddijk zijn dat het alarmeringswindow een hogere
priorit<:it heeft en daardoor te allen tijde het informatiev<:nster verwijdert indien een alarm optreedt.

Tijdstip van remarkopslag

In het oude registrati<:programma w<:rd bij h<:t open<:n van de r<:markselectie dir<:ct het tijdstip bepaald. Dit
tijdstip werd v<:rvolgens g<:kopp<:ld aan het hiana gesdecteerd<: 'remark' . D<: p<:rfusionisten gaan er tijdens
het gebruik echter vanuit dat het tijdstip pas wordt vastgd<:gd na het bevestigen van een 'remark' keuze (dus
na h<:t intoets<:n van < ENTER». Dit is een logisch<: g<:dacht<: als men dit vergdijkt met de werking van
menig and<:r programma. Er wordt zodo<:nd<: vaak alvast <:<:n 'remark' g<:sdecteerd alvorens deze
daadwerkelijk voorkomt. Pas op h<:t moment dat m<:n de 'remark' wil vastleggen word de keuze bevestigd
met < ENTER> .
In de nieuwe versie is d<: tijdstip b<:paling gekoppeld aan deze sdecti<:bevestiging zodat het tijdstip pas
bepaald wordt bij het into<:tsen van d<: < ENTER> toets.

Nog niet gerealiseerde wensen

Er is nog een aantal mogelijke uitbr<:idingen die vanwege de lagere prioriteit nog niet zijn gerealiseerd. Zo
zouden de ingevoerde waarden gecontroleerd kunnen worden om te kijk<:n of deze een reële waarde
vertegenwoordig<:n. Daarnaast kunnen d<: 'remarks' die volum<:s pr<:senteren automatisch opgenomen
worden in een vochtbalans. Deze vochtbalans zou ook buit<:n de OK aan de hand van de ingevoerde
'remarks' bepaald kunn<:n worden.
Een andere mogdijke uitbr<:iding is de optie tot retrospecti<:f invo<:ren van een 'remark' , Bij een achteraf
ingevoerde 'remark' moet dan wel een markering kom<:n om dit aan te geven.
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5.2.3 11anual input

De handmatige invoer voldoet grotendeels aan de wensen. Ter volledigheid worden ook hier een
totaaloverzicht van ontwerpeisen met de eventueel geïmplemenlt:erde wijzigingen gegeven.

Ontwerpeisen

• De gebruiker moet met één toetsaanslag een overzicht krijgen van alle handmatig in te voeren kanalen.
• Na het intoetsen van de escape toets moet het systeem terugkeren naar zijn basistoestand.
• Na het invoeren van een waarde moet het overzicht van de handmatig in te voeren kanalen actief blijven.

Op deze manier kunnen eenvoudig meerdere kanalen na elkaar ingevoerd worden.

Store Value

I I Actie van het systeem

1'\ / /'<'j Invoer van de gebruiker gewenst

figuur 5.9
D~~I van d~ us~rint~rCac~voor manual input

Implementatie

De handmatige invoer van meetwaarden is gekoppelû aan de functietoets F7. Na het intoetsen van deze
functietoets verschijnt een pull-down menu van de op handmatige invoer ingestelde kanalen. Na selectie
wordt het editwindow geopend waarin de waarde ingevoerd kan worden (zie figuur 5.9).

Nog te realiseren

Met betrekking tot de manual input zijn er nog twee te implementeren wensen:
• Uitvoeren van getalcontrole op alle ingevoerde waarden om te kijken of deze binnen een geldig bereik
vallen .
• De eenheid van de in te voeren waarde is niet altijd identiek aan de eenheid op het display van het
gebruikte meetapparaat. Zo moet bijvoorbeeld de PO~ waarde ingevoerd worden in mmHg terwijl de waarde
op de gebruikte display is weergeven in kPa.
Om dit probleem op te vangen zou er in de configuratiefile een extra schalingsfactor toegevoegd kunnen
worden.
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5.2.4 Overige invoer

De overige invoer wordt ondergebracht in een nieuw hoofdmenu. Een aantal keuzeopties waren vooralsnog
niet eenduidig en moesten derhalve gewijzigd worden.

figuur 5.10
Nieuw hoofdmenu voor ni~l tijdstipg~bond~ninv~r

Ontwerpeisen

• De keuzeopties voor de niet tijdstipgebonden invoer moeten in de basistoestand niet op het scherm
weergegeven zijn. Dit om de informatiedichtheid te beperken.

• De invoeropties moeten op een overzichtelijk manier aangeboden worden.
• Door het intoetsen ven de escape toets moet altijd naar de basistoestand teruggekeerd worden.
• De gebruiker moet een duidelijk overzicht krijgen omtrent de instellingen van het systeem.

c::::=J Actie van nel systeem

I:<'? ;:1 Invoer van de gebruiker gewenst

Switch Channel

Switch Channel

Set Alanns

Start Print

figuur 5.11
D~el van de userinlerface meI betrekking tOl de overige invoer
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Implementatie

Alle overgebleven invoeracties zijn ondergebracht in een menu (figuur 5.10). Dit menu is echter tijdens de
reguliere registratie niet direct van belang en is derhalve van het scherm verwijderd. Met behulp van
functietoets F8 kan het menu geactiveerd worden. Hierdoor komt men op het tweede niveau binnen de
userinterface. Deze functietoets staat ook vermeld in de menubalk onderaan het scherm.

Op het tweede en derde niveau (zie figuur 5.11) is ook een aantal verbeteringen ten opzicht van de oude
situatie aangebracht. Deze veranderingen hebben betrekking op de laatste ontwerpeis, het verzorgen van een
duidelijk overzicht naar de gebruiker. Dit overzicht betreft de instellingen met betrekking tot de
schermweergave (gemiddelde of daadwerkelijk waarde presenteren) en de registratiemode (automatisch of
handmatig) van de kanalen.
De oude keuzeopties -Channel auto-, Channel manual-, -Average Oft" en -Average on-waren voor menig
gebruiker een bron van verwarring. Dit was te wijten aan de ambiguïteit van de getoonde instellingen. Om
dit probleem te verhelpen zijn de opties gecombineerd tot -Auto/manual- en -Average on/off-. Na het
selecteren van één dezer opties verschijnt bovenaan het scherm een overzicht van alle kanalen met de
huidige instelling (zie figuur 5.12). Na het selecteren van een kanaal wordt de instelling gewijzigd door het
indrukken van de < ENTER> toets. De te verrichten handelingen zijn ook weer vermeld in het nieuwe
informatievenster (zie § 5.2.2).

figuur S.12
Nieuw venster met instellingen schermweergave

Nog niet gerealiseerde weose:o

Indien men na afloop van de operatie de file uit wil printen moet men eerst de printsettings instellen.
Middels deze printsettings kan een periode uit de data geselecteerd worden om te printen. De te printen
periode zou eventueel ook automatisch geselecteerd kunnen worden aan de hand van de perfusietimer
(bijvoorbeeld vanaf 5 minuten voor perfusie tot 5 minuten na perfusie).
Indien men de printsettings aan wil passen moet dit op een eenvoudig en vooral eenduidige manier kunnen
gebeuren. De huidige opzet laat hierin te wensen over. Vooral de in te stellen schaling van de tijdas is bron
van onduidelijkheid. In een toekomstige versie zou aan de hand van de gegeven begin- en eindtijdstippen de
schaling zodanig aangepast moeten worden dat de grafiek bladvulIend (op A4) wordt afgedrukt.

Met betrekking tot het uitprinten is er nog een gewenste wijziging. Het is momenteel niet mogelijk om
tijdens de registratie te starten met printen indien de printer bij het opstarten van het programma uitstaat.
Het is wenselijk dat de printer ook tijdens de registratie nog aan te zetten is.

5.2.5 Totaalbeeld userinterface

Ter afronding van de invoerzijde van de userinterface is hier een schematische weergave gegeven van het
geheel. Binnen deze userinterface zijn duidelijk 3 niveaus te onderscheiden.
De grijze blokken geven de delen van de interface aan waar een invoeractie van de gebruiker wordt
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verwacht. De witte blokken geven de door hel programma uitgevoerde acties weer.

GIYtl-i Switch event I· ~ )

Switch ChanncJ

Switch ChanneJ

Reàraw Gtaphics

Redraw Gtaphics

Set Alarms

niveau 1 2 3
c::::::J Actie van bet sysftlOm

EO Invca van de~ JCWCIIOI

figuur 5.13
Totaalb.:.:ld van d.: invo.:rzijd.: van d.: us.:rinl~rrac.:
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5.3 Layout

Met betrekking tot de layout zijn een aantal wijzigingen gewenst die de terugkoppeling naar de gebruiker ten
goede komen. Tevens dient hierbij de infonnatiedichtheid beperkt te worden.

Ontwerpeisen

• Alleen de momenteel relevante informatie moet worden weergeven zodat de informatiedichtheid beperkt
blijft.

• Het scherm moet zodanig opgebouwd worden dat gelijksoortige informatie zoveel mogelijk
geconcentreerd is. In dat geval is het voor de gebruiker duidelijk waar de gezochte infonnatie te
vinden is.

• De layout moet zoveel mogelijk ondersteund worden met kleurgebruik.

la lb 3
Klok Weergave remarks Infonnatie
Invoer Invoer Alarm

2 4

Numerieke
Grafieken waarden

c::::=J c::::=J c::::=J c::=J c::=J c:=J c::=J c::=J

figuur 5.14
Nieuwe schcnnlayoul (boven) en de ondcl"Verdding in vddcn(ondcr)
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Schennopbouw

Bij de schennopbouw is een splitsing aangebracht tussen verschillende velden. Bij de indeling zijn twee
situaties te onderscheiden:
1 - De basissituatie waarin het programma verkeert tijdens de registratie. Alle velden (met

uitzondering van een eventuele alarmmelding) hebben hier een zwarte achtergrond.
2 - De invoersituatie waarin de gebruiker gegevens in wil voeren. De velden die gerelateerd

zijn aan deze invoer zijn in blauw weergeven.

In de basissituatie bevat het veld linksboven (zie figuur 5.14) de weergave van de 'remarks' en de actuele
tijd. Indien het programma terechtkomt in de invoersituatie, dan hangt de schermindeling af van het actuele
niveau in de userinterface (zie figuur 5.13). Op het tweede niveau wordt alleen veld la (zie figuur 5.14)
veranderd in een invoerveld. Op deze plaats wordt het selectiewindow geplaatst. Indien na selectie een derde
niveau wordt bereikt dan is een extra invoerveld nodig. Hiervoor wordt veld 1b gebruikt.

Remarks

figuur 5.15
Oude (boven) en nieuwe (onder) remarkweergave

De 'remarks' waren tot nu toe alle, 90° geroteerd, bovenaan de grafiek geplaatst (zie figuur 5.15). Bij kort
op elkaar volgende 'remarks' werden deze over elkaar geplaatst waardoor ze onleesbaar waren. Om te
zorgen dat alle reeds ingevoerde 'remarks' duidelijk leesbaar beschikbaar zouden blijven, zijn deze
ondergebracht in een pull-down lijst waarvan de laatste 5 regels normaliter in beeld zijn bovenaan de
grafiek. Men kan zonder problemen terugscrollen naar eerder ingevoerde 'remarks'. De koppeling van de
'remarks' met de tijdas geschiedt op twee manieren:
- Bij elke 'remark' staat de tijd waarop deze is ingevoerd.
- Langs de tijdas staat een markeringspijl die het moment van de geselecteerde 'remark' aanduidt (zie figuur
5.15).
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Men kan door de lijst scrollen met behulp van de pijltjestoetsen "UP" en "DOWN". Omdat deze toetsen ook
de scrollfunctie verzorgen bij andere pull-down menu's, wordt het remarkwindow geblokkeerd indien het
tweede niveau binnen de userinterface wordt bereikt. Op deze manier zijn deze toetsen altijd gekoppeld aan
het menu waarin men wil werken.

Numerieke waarden

Alle gewenste numerieke waarden worden weergegeven aan de rechterkant van de grafiek (zie figuur 5.14).

De numerieke waarden zijn te splitsen in twee groepen. Bovenaan, op gelijke hoogte als de 'events' staan de
stopwatches, de numerieke weergave van de eventtijden.
Daaronder zijn de gewenste numerieke waarden van een aantal gemeten grootheden weergegeven. Alle
numerieke waarden zijn voorzien van een label en verschijnen in dezelfde kleur als de bijbehorende 'events'
of trends.
De plaats van de numerieke waarden is zowel in de verticale als horizontale richting instelbaar binnen de
configuratiefiles. Om deze koppeling van numerieke waarden met de grafieken duidelijk maken zijn deze,
als aanvulling op de kleurcodering en labeling, zoveel mogelijk op de hoogte van de overeenkomstige
grafiek geplaatst.
De weergave van de numerieke waarden kan nog verder geperfectioneerd worden. Dit betreft voornamelijk
de weergave van de systolische en diastolische drukken. In de huidige versie staan deze net boven elkaar
gepaatst. Het zou beter zijn om deze twee waarden, gescheiden door een schuine streep, naast elkaar te
plaatsen. Deze presentatie is algemeen in gebruik en het maakt het makkelijker de numerieke waarden ter
hoogte van de overeenkomstige trends te plaatsen.

1ID ABP

l5 abp 1ID l5 ABP

figuur 5.16
Huidig~ w~~rgav~ (links) en evenlu~el v~rb~lerd~ we~rgave (rechts) van de numeriek waard~n.

Nog te implementeren

Alle 'remarks' zijn tot aan het begin van de operatie terug te hakn door in het remarkwindow te scrollen.
Voor de trends is dit echter niet mogelijk. Indien men verder terug wil kijken dan de op het scherm
weergegeven 3 uur, dan zal men de tijdbasis moeten comprimeren. Op deze manier zijn de trends wel
zichtbaar te maken maar deze zijn dan minder nauwkeurig af te lezen. Een scrollfunctie voor de trends zou
deze oneffenheid verhelpen.
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6 Integraal systeem

Uitgaande van het basissysteem. het registratiesysteem in de OK's, zal een totaal systeem gerealiseerd
moeten worden waarin dit basissysteem geïntegreerd is. Er is een aantal redenen voor het maken van zo'n
integraal systeem:

• In een systeem waar de gehele patiëntfile (registratie en administratie) wordt veIWerkt, heeft men de
mogelijkheid een makkelijk toegankelijke opslag te veIWezenlijken waar alle patiëntgegevens te vinden zijn.
Deze opslag is te gebruiken voor statistische onderzoeken.

• Als de geïnstalleerde registratiesystemen verhonden zijn met een centrale computer dan kunnen de
dynamische gegevens (zoals de lijst van te kiezen 'remarks') behorende bij de registratiesystemen centraal
worden aangepast.

• Er is een zekere gegevensuitwisseling gewenst tussen het binnen de OK geregistreerde deel en het
administratieve deel van de patiëntfile. Deze interactie kan in een totaalsysteem gerealiseerd worden.

De administratieve taken van dit integraal systeem zijn te scheiden in een preoperatief en een postoperatief
deel. Daarnaast is er een algemeen deel waarbinnen gegevens opgevraagd kunnen worden en eventueel de
instellingen van het registratiesysteem kunnen worden gewijzigd.

6.1 Preoperatieve functies

Voor aanvang van elke operatie wordt door de perfusionisten een patiëntfile aangemaakt. Deze bevat de
patiëntgegevens, de gebruikte apparatuur, het het rokken medisch personeel en de aard van de operatie. Aan
de hand van deze gegevens wordt door de perfusionist met behulp van tabellen de gewenste bloedflow
bepaald. Vervolgens wordt de gewenste priming, de initiële vulvloeistof van de hartlongmachine, bepaald.
In een geautomatiseerd administratief systeem is een aantal van de hierboven beschreven stappen eenvoudig
te implementeren. De patiëntgegevens zijn beschikbaar op het Ziekenhuis Infonnatie Systeem (ZIS). Indien
het systeem aan het ZIS gekoppeld wordt, dan zijn deze gegevens eenvoudig binnen te halen. Hiervoor moet
met behulp van een patiëntnummer ingelogd worden op hel ZIS. De enkele gegevens die niet op het ZIS
beschikbaar zijn, zullen door de perfusionisten zelf moeten worden ingevoerd. Aan de hand van de
patiëntgegevens kan vervolgens een schifting worden gemaakt tussen drie leeftijdsgroepen patiënten:
'Pediatric' (0-6 weken), 'Infant' (6 weken - 6 maanden) of'Adult' (ouder dan 6 maanden). Voor elk van
deze groepen is een formule voorhanden voor het bepalen van de gewenste flow [DeurelI 1987].

Pediatrie
Infant
Adult

: Flow = 200 / WT
: Flow = 210 / WT
: Flow = 2.4 * BSA

ESA= WTo.425*HTo.725*71. 84
10000

wr • LiC'~&cv.·ichl in K,&.

BSA - Ikdy Surr.cc A",. (Iich=Nopp:rvwkl in rio
IIT - Licnaam."C:ll&lI: in cm.

(6.1)
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Aan de hand van de patiëntgegevens kan tevens de gewenste priming voor de hartlongmachine worden
bepaald. Voor de bepaling van de priming is door perfusionisten ontwikkelde software beschikbaar. Deze
software kan een goede basis vormen voor de uiteindelijke implementatie in het systeem.
De berekende gegevens kunnen nu direct bij de patiëntfile gevoegd worden en kunnen vervolgens door het
registratiesysteem gebruikt worden. Het registratiesysteem kan de gewenste flow weergeven in de grafiek.
Aan de hand van de indeling (pediatrie, infant, adult) kan eventueel de te gebruiken configuratiefile
automatisch geselecteerd worden.

6.2 Postoperatieve functies

Na afloop van de operatie is er een aantal files die elk een deel van de geregistreerde gegevens bevatten
(appendix 11). In de huidige situatie worden deze gegevens tijdens of net na de operatie uitgeprint (appendix
12). De files worden bewaard op de eigen harddisk. Ter voorkoming van capaciteitsproblemen vanwege de
omvang van de files (gemiddeld ca. 500 kByte per operatie) is er een compressieprogramma (Pak)
geïnstalleerd. Dit programma brengt de grootte van de files terug tot ca. 10 % van de oorspronkelijke
omvang. In het totaalsysteem moeten deze files getransporteerd worden naar een centraal opslagmedium.
Buiten de OK kan de verdere administratieve afhandeling gedaan worden. Hier kunnen, indien de koppeling
met het ZIS tot stand is gebracht, de laboratoriumuitslagen worden ingelezen. Deze uitslagen worden
momenteel handmatig ingevuld op het registratieformulier (appendix 10).

Daarnaast moet uit de geregistreerde data een aantal gegevens worden gedestilleerd die opgenomen moeten
worden in de patiënt file:

• De gemidddd~ flow tijd~ns d~ p~rfusie

Ter voorbereiding hierop is in het programma een procedure geïmplementeerd die de gemiddelde flow
berekent gedurende de perfusie. Deze waarde wordt als 'remark' geregistreerd.

• De vochtbalans
De vochtbalans kan bepaald worden aan de hand van de gegenereerde 'remarks'. Deze 'remarks' zijn alle in
een ASCII-file opgeslagen en kunnen zo gebruikt worden voor dit doel.

• Expliciet te registreren waard~n

Een viertal geregistreerde waarden moet na afloop van de operatie expliciet in de patiëntfile worden
opgenomen. Dit zijn de perfusietijd, occlusietijd. arresttijd en de laagst bereikte arteriële bloedtemperatuur.

6.3 Algemene functies

Naast de registratie en administratieve functie van het systeem is er een aantal algemene functies waarin het
systeem kan voorzien.

• Archivering
Alle patiëntfiles moeten op een makkelijk toegankelijke manier opgeslagen worden zodat men voorheen
geregistreerde files eenvoudig kan terugvinden.

• Relationele database
Eén van de doelen van de realisatie van een totaalsysteem is het creëren van een relationele database. Met
behulp van deze database kunnen relaties tussen de verschillende gemeten parameters onderzocht worden
binnen een grote patiëntengroep. Door het vergaren van kennis omtrent deze relaties kan de kwaliteit van de
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perfusie vergroot worden.

• Centrale setup
De registratiesystemen op de OK's gebruiken default lijsten voor de selectie van 'remarks'. Deze lijsten zijn
dynamisch. Zo zal bij het in gebruik nemen van andere medicamenten deze lijst aangepast moeten worden.
Daarnaast is het mogelijk dat men wijzigingen wil doorvoeren in de configuratiefiles. Dit is bijvoorbeeld het
geval als men andere default alarmgrenzen in wil stellen.
In een totaalsysteem kan deze setup buiten de OK gebeuren. Naast het feit dan men hiervoor niet meer
afhankelijk is van de activiteiten op de OK's heeft het nog een ander voordeel; op deze manier zijn de
instellingen van de aangesloten registratiesystemen altijd exact identiek.

6.4 Benodigde hardware

Uitgaande van de wensen die gesteld worden aan het totaalsysteem is een
inventarisatie gemaakt van de benodigde hardware. Het totaal systeem zal moeten
bestaan uit:
• De registratiesystemen op de operatiekamers.
• Minstens één werkstation buiten de operatiekamers.
• Een server voor de centrale opslag van alle gegevens.
• Verbindingen tussen de verschillende onderdelen van het

systeem.
• Een connectie naar het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS)

voor het binnenhalen van laboratoriumuitslagen en
patiëntgegevens.

OK1

~I
IHLMI-~ _

[ Registratie 1 IIp02H

, ,
, ,--.----------------------------------------

0K2
,..._---------.-----------------------------.,

.-~Istratle 2 I :

figuur 6.1
OV~rl.ichl van h~l g~wcnst.: lolanlsysl~~m

Database

Server

Opslag
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Voor de realisatie van dit systeem is in overleg met de Dienst Automatisering de benodigde apparatuur
aangevraagd (appendix 13). Er wordt, indien de aanvraag goedgekeurd wordt, op de reeds aanwezige
infrastructuur een LAN geïnstalleerd die de computers op de OK, het werkstation en de tevens aangevraagde
server met elkaar verbindt.
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7 Sturingen

7.1 Introductie

Tijdens de extracorporeale circulatie moeten de haemodynamische variabelen door de perfusionist
nauwlettend in de gaten worden gehouden. De implementatie van alarmeringen in het registratiesysteem is
de eerste stap ter ondersteuning van de perfusionist bij deze taak. Een volgende stap is het verwezenlijken
van regelingen en sturingen.

Er is een tweetal redenen aan te dragen voor de implelllentatie van besturingssystemen:

• Verhoging van de kwaliteit van de perfusie
Een aantal haemodynamische variabelen heeft een fysiologisch ideale waarde waar zo min mogelijk van
afgeweken mag worden. De benodigde regel snelheid om de waarden exact stabiel te houden is voor de
perfusionist niet haalbaar. Een automatische sturing kan de voor de patii:\nt ideale waarden veel beter
handhaven .

• Taakverlichting voor de perfusionist
Gewenste wijzigingen in grootheden (bijvoorbeeld de verlaging/verhoging van de temperatuur) moeten
gecontroleerd verlopen. Dit vraagt veel van de aandacht van de perfusionist. Een regeling die de wijzigingen
volgens een gewenst patroon laat verlopen hekkent een grote ontlasting voor de perfusionist.

In de nabije toekomst is er een tweetal sturingen te implementeren. Dit betreft de sturing van de
zuurstofspanning in het arterii:\1e bloed (P.o~) en de sturing van de arterii:\le bloedtemperatuur van de patiënt.
Gezien de tijd bleek het onmogelijk deze algoritmen binnen het afstudeerproject te ontwerpen. Dit hoofdstuk
bevat echter een aantal inzichten die de uiteindelijke ontwerper van de sturingen van nut kunnen zijn bij de
eerste oriëntatie.

De sturing van de partiële zuurstofspanning in het arterii:\le bloed (P.00 is één van de meest voor de hand
liggende sturingen binnen de extracorporeale circulatie. De P.O~ heeft een streefwaarde van 13.3 kPa.
Grote afwijkingen hiervan hebben een aangetoonde negatieve invloed op de patiënt [Allen 1992].

De P.o~ is een sterk fluctuerende grootheid. Met behulp van veranderingen in het gasmengsel door de
oxygenator kan ze echter snel bijgestuurd worden.
De opzet voldoet aan de onderstaande schematische weergave.
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figuur 7.1
Sturing van d~ P.O,

De twee dden van het systeem, de sturing en het proces, worden beide afzonderlijk behandeld.

Proces

figuur 7.2
Sch~matisch~w~~rgnv~ van h~t pro~~s

Het proces bestaat uit drie elementen

bloedpomp warmtewisselaar

• De patiënt
De patiënt verbruikt zuurstof. Door dit zlIurstofverbruik zal de partiële zuurstofspanning in het bloed
afnemen. Er is binnen de patiënt dus sprake van een negatieve PO~ gradiënt.

• De bloedpomp
Met behulp van de bloedpomp kan de gewenste bloedflow door de patiënt ingesteld worden. Deze bloedtlow
heeft invloed op de PO~. Bij een verhoging van de bloed flow door de oxygenator neemt de P02 gradiënt van
de oxygenator af. Dit geldt ook voor de PO~ gradiënt in de patiënt. Het nettoresultaat hangt af van het
verschil tussen de gradiënten.

• De wanntewisselaar
De warmtewisselaar wordt gebruikt voor het instellen van de arteriële bloedtemperatuur. Ook deze
temperatuur heeft een invloed op de hoogte van de PO~.

Bij verlaging van de temperatuur neemt het metabolisme van de patiënt af. Dit resulteert in een lager
zuurstofverbruik en hierdoor een kleinere PO~ gradiënt bij de patiënt fSutherland 1988].
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Sturing

Momenteel wordt de waarde van de P.oz door de perfusionist afgelezen van een display. Deze stelt het
gasmengsel desgewenst bij met behulp van een drietal handbediende afsluiters (lucht, CO2 en O~. Hierbij
wordt de ratio (totale gasstroom)/(bloedflow) ongeveer op de waarde 1 gehandhaafd. Als vervanging van de
handbediende afsluiters zijn elektronisch gestuurde kleppen (massagastlowmeters) in bestelling. Deze kunnen
eenvoudig extern aanstuurbaar gemaakt worden. Met deze nieuwe kleppen is dan het gewenste gasmengsel
vanuit een computer in te stellen (zie figuur 7.3).

De responsiesnelheid van de gemeten p.02 waarde op de wijziging van de gascompositie is in de orde van
enkele seconden. Deze is mede afhankelijk van de afstand tussen de oxygenator en de P02 meter en van de
bloedflow.

bloed van patient

~

locht

Oxygenator J;:=::=======
bloed naar patient

~~?er I======~=

~G_as_kl_e_pp_e_n_-,0::: / epu

figuur 7.3
Sl.:h~nlalisch~ w~..:rgav.: van d..: PJO~ sturing

Om de streefwaarde te handhaven zijn reeds diverse sturingen ontworpen. In een aantal ziekenhuizen zijn
hiervoor PID regelaars gebruikt [Jong 1984, Jong 1989]. Vanwege de vast ingestelde parameters van deze
regelaars, heeft men hierbij te maken met instabiliteiten indien de procesdynarnica verandert. Als antwoord
hierop is een aantal adaptieve regelaars ontworpen [Allen 1992, Takahashi 1983]. Welke regelaar hier het
meest geschikt is zal moeten blijken uit een nadere analyse van het proces.
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7.3 Temperatuur regulatie

Een andere mogelijk te implementeren sturing betreft de temperatuur van de patiënt. Zoals eerder vermeld
wordt de lichaamstemperatuur van de patiënt tijdens de operatie kunstmatig verlaagd als preventieve
maatregel tegen celbeschadigingen wegens zuurstoftekort.
Het afkoelen en opwarmen van de patiënt wordt gedaan middels het verlagen, respectievelijk verhogen van
de arteriële bloedtemperatuur.

30

20

.... -
.... .",,-' .... ; ..

Rectaal
Arterieel
Veneus

figuur 7.4
Mogdijk v~r1oop van art..:ri\:l~, ven..:u7.~ ~n r..:~\ak l..:mlh:ratuur
tijdens een operali~

. -- ::... --- _. _.

tijd>

De te sturen grootheid is de arteriële temperatuur. Deze temperatuur moet bij aanvang van de operatie
verlaagd worden tot een bepaalde waarde (meestal 28 0 C). Tegen het eind van de operatie moet deze weer
verhoogd worden tot ca. 3r C. De voor de sturing relevante teruggekoppelde grootheden zijn de arteriële,
veneuze en rectale temperatuur van de patiënt.
Het totale systeem voldoet aan de onderstaande weergave.

Wanntewisselaar f-------,
,-----.,/1

Tartericd

figuur 7.5
Modd van h~l sysl~em voor de I~mperntuurregulalie

De relevantie van de veneuze en rectale temperatuur vloeit voort uit de volgende richtlijnen (bron: afdeling
ECC (AZM)).

• Het temperatuurverschil tussen het veneuze en het arteriële bloed mag niet hoger zijn dan 10 0 C.
• Het temperatuurverschil tussen het water in de warmtewisselaar en het hierin binnenkomende bloed
(veneus bloed) mag niet hoger zijn dan 10 0 C.
• De temperatuurgradiënt mag niet te hoog zijn. De hoogte is patiëntafhankelijk en ligt in de orde grootte
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van rc per minuut.

Voor hd wijzigen van de arteri~k bloedtemperatuur is de oxygenator voorzien van een wa,rmtewisselaar.
Deze wordt op zijn beurt voorzien van water atkomstig van een verwarmings/kod-installatie. De
watertemperatuur kan door de perfusionist nauwkeurig ingesteld worden.
Een regelsysteem zou aan de hand van de arteriële, veneuze en rectale temperatuur de watertemperatuur
moeten bij regelen, om de gewenste arteriële temperatuur te bereiken. Dit moet gebeuren binnen de grenzen
die zijn bepaald door de hierboven vermelde richtlijnen.

CPu
g.wenste ar1l:riel. I<mp.
aJ1etie1. temp.
veneuze temp.
"",tol. temp.

--7------1
V=usbloed

warmtewisselaar

artericcl bloed

figuur 7.6
Syst~~m voor h~l v~ranJ~r~n van d~ a11~ri~h:: blo~Jt~mp~raluur

Voor het implementeren van dit regelsysteem moet de waterlèmperatuur door de computer in te stellen zijn.
Bij de huidige warmtewisselaar is dit niet mogelijk. Er zal derhalve andere apparatuur moeten komen
waarmee dit wel mogelijk is.
Alle voor de sturing benodigde grootheden (arteriële, veneuze en rectale temperatuur) zijn reeds beschikbaar
in het registratiesysteem.
De volledige implementatie van zo'n systeem (zoals elders reeds in gebruik [Jong 1989]) vraagt nog nadere
analyse.
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8 Conclusies

Tijdens mijn opdracht is er een duidelijke inventarisatie gemaakt van de wensen met betrekking tot de
automatische registratie van gegevens tijdens de extracorporeale circulatie. Het uitgangspunt hierbij was het
bestaande prototype voor de dataregistratie binnen de operatiekamer. In de eerste plaats is dit bestaande
systeem belicht. Naar aanleiding van de gedetecteerde onvolkomenheden is een groot aantal wijzigingen aan
dit systeem doorgevoerd waardoor de klinische bruikbaarheid sterk is verbeterd. Dit heeft geresulteerd in
een full-time gebruik van dit systeem op de OK. Voor een aantal aanvullende uitbreidingen is de eerste
aanzet gemaakt.

Dit dataregistratiesysteem moet vervolgens deel uit gaan maken van een integraal systeem. Dit totaalsysteem
moet zorg dragen voor de verder verwerking en opslag van de gegevens. De wensen voor dit integraal
systeem zijn geïnventariseerd. Naar aanleiding hiervan is een totaalsysteem ontworpen.

In de onderstaande paragrafen worden in vogelvlucht de gerealiseerde veranderingen en de nog te
implementeren uitbreidingen behandeld.

8.1 Registratie en ondersteuning binnen de OK

Binnen de OK is een driedeling te maken in de wensen. De drie categorie~n worden hier kort belicht.

Functionaliteit + hetrouwhaarheid

Uitval van het systeem.
In de beginsituatie had het registratiesysteem te kampen met een regelmatig optredende software runtime
error. De oorzaak van dit probleem is achterhaald en opgelost waardoor het systeem nu probleemloos
gebruikt kan worden.

Bescherminr data ten tijde van stroomuitval
De bestaande backupprocedure in het registratiesysteem is uitgebreid. Alle ingestelde settings (alarmgrenzen,
weergave mogelijkheden, 'manual input' waHrden, 'even!' starllijden) worden opgeslagen. Indien het
systeem uitvalt door bijvoorbeeld stroomuitval, dan kan na het heropstarten zonder problemen verder
worden gegaan met de registratie.

Uithreiding meetapparatuur.
In de reeks te registreren grootheden waren enkele hiaten. Er was een uitbreiding gewenst van vijf
grootheden. Voor vier van deze grootheden (PO~, SvO~, diastolische ABP, systolische PAP) is de hardware
en software aangepast zodat ook deze waarden nu automatisch geregistreerd worden. Voor de meting van de
vijfde grootheid, de bloedtlow afkomstig van de centrifugaalpomp, is een interface besteld. De automatische
registratie vergt dan slechts een kleine uitbreiding in de software.

Automatische apparatuurdetectie.
Het registratiesysteem is uitgebreid met een automatische detectie van de aangesloten apparatuur. Bij het
opstarten van het registratiesysteem wordt gekeken welke hartlongmachine wordt gebruikt en op welke
operatiekamer het systeem is geïnstalleerd. Vervolgens wordt aan de hand hiervan de juiste configuratiefile
automatisch geselecteerd.
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Ergonomie

Uit de inventarisatie volgt een groot aantal mogelijke wijzigingen die betrekking hebben op de ergonomie
van het registratiesysteem. Het gros van de aangegeven wensen is daadwerkelijk geïmplementeerd waardoor
het systeem nu qua gebruiksvriendelijkheid grotendeels aansluit bij de wensen van de perfusionisten.

Een aantal wijzigingen is nog te implementeren:
• De weergave van numerieke waarden kan nog geperfectioneerd worden.
• De te gebruiken eenheid voor de handmatige in te voeren waarden komt niet altijd overeen

met de eenheid op het gebruikte meetinstrument. Om dit op te lossen moet er in de
configuratiefile een extra schaal factor en een eenheid gedefinieerd worden.

• Het registratiesysteem kan uitgebreid worden met een scrollfunctie voor het bekijken van
de trends die langer dan 3 uur geleden zijn geregistreerd. De meer recente meetwaarden
staan op het scherm.

• De 'Pulsatile flow' kan automatisch gedetecteerd worden. Hiermee kan de bijbehorende
'event' worden omgeschakeld.

• De aanpassing van de printerinstellingen laat qua duidelijkheid te wensen over. De methode
om deze instellingen te wijzigen moet vereenvoudigd worden.

• De printer kan vooralsnog niet gebruikt worden indien deze bij het opstarten van het
progranuna uitstaat. Dit moet mogelijk gemaakt worden.

• 'Remarks' moeten ook nog retrospectief ingevoerd kunnen worden.
• Op de 'remarks' en op de 'manual input' zou een getalcontrole uitgevoerd kunnen worden.

Ondersteuning

Alarmerin!!en
Eén van de eerste invullingen van de ondersteunende functie van het systeem is de implementatie van
alarmeringen. Binnen de software is een procedure geschreven waarin de alarmeringen kunnen worden
ondergebracht. Er zijn twee soorten alarmeringen gerealiseerd:
• Alarmeringen op de ingestelde boven- en ondergrenzen van alle gemeten waarden.
• Alarmering indien de harddisk te vol raakt.

Daarnaast is er nog een drietal alarmeringen die aan de orde zijn gekomen maar nog niet zijn
geïmplementeerd. Deze alarmeringen moeten geactiveerd worden op de volgende momenten:
• Indien hartactiviteit wordt gedetecteerd tijdens aortaocclusie.
• Na 45 minuten aortaocclusie indien geen nieuwe cardi:)plegie is toegediend.
• Op het geschatte tijdstip van opwarmen.

Sturingen
Op het gebied van sturingen is een kleine aanzet gegeven met betrekking tot twee te verwezenlijken
regelsystemen:
• Sturing van de PaO~, de zuurtofspanning van het arteriële bloed.
• Sturing van de arteriële bloedtemperatuur.
Van deze sturingen is een globaal beeld geschetst van het te sturen proces en de mogelijkheden binnen de
bestaande hardware. Dit als oriëntatie voor diegenen die de daadwerkelijke sturing gaan ontwerpen.

Diagnostiek
Er is een tweetal mogelijke diagnostische toepassingen vermeld.
• Benadering van de cardiac output.
• Controle op temperaturen voor circulatoir arrest.
De benadering van de cardiac output is reeds verder uitgewerkt en kan zo geïmplementeerd worden. Bij de
tweede toepassing, de temperatuurcontrole, ontbreekt deze uitwerking nog. Voordat deze gerealiseerd kan
worden zal nog uitgezocht moeten worden op welke manier dit dient te gebeuren.
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8.2 Integraal systeem

Uit de inventarisatie blijkt dat de behoefte bestaat aan een integraal systeem voor de verdere verwerking van
de geregistreerde gegevens.

De gewenste functies van dit systeem zijn:

• Preoperatief
Voor aanvang van een operatie dient een patiëntfile aangemaakt te worden. De patiëntgegevens kunnen
grotendeels worden betrokken uit het Ziekenhuis Informatie Systeem. Aan de hand van deze gegevens kan
de gewenste bloedflow en priming bepaald worden. De bepaling van de bloed flow is verder uitgewerkt
zodat deze zo geïmplementeerd kan worden. Voor de bepaling van de priming is er door de perfusionisten
zelf ontwikkelde software voorhanden. Deze software kan, eventueel aangepast, gebruikt worden in het
integraal systeem.

• Peroperatief
Tijdens de operatie moeten alle relevante grootheden en aanvullende informatie geregistreerd worden. Deze
data worden opgenomen in de patiëntfile. Hd beschn~wn registratiesysteem draagt reeds zorg voor de
gehele peroperatieve functie.

• Postoperatief
Na afloop zal nog een aantal administratieve items in de patiëntfi\e moeten worden opgenomen voordat deze
(gecomprimeerd) wordt opgeslagen. Een aantal van deze gegevens, de laboratoriumuitslagen, is beschikbaar
op het ZIS. Andere gegevens zijn af te leiden uit de geregistreerde gegevens of moeten handmatig worden
bijgevoegd.

• Algemeen
Binnen het integraal systeem moet het mogelijk zijn de patiëntfiles op een eenvoudige wijze in te zien en om
deze te gebruiken in een relationele database.
Daarnaast moet buiten de OK de mogelijkheid bestaan om de setup van de registratiesystemen (binnen de
OK) aan te passen.

Aan de hand van de wensen is een ontwerp gemaakt voor zo'n totaalsysteem. In samenspraak met de Dienst
Automatisering van het AZM is een inventarisatie gemaakt van de benodigde apparatuur om zo'n
totaalsysteem te realiseren. Deze apparatuur is aangevraagd en zal waarschijnlijk tegen het eind van dit jaar
arriveren.
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Appendix 1

Overzicht van de geregistreerde kanalen.

Een markering in de laatste kolom betekent dat de registratie van deze waarde is toegevoegd;

i"aam Omschrijving bron nieuw

Blood now Output van hartlongmachine HLM

Calc. Flow Vooraf berekende gewenste output Col

Arterial Temp. Arteriële bloedtemperatuur HLM

Venous Temp Veneuze bloed temperatuur HLM

Nasal Temp. Nasale temperatuur SD:\

Rectal Temp. Rectale temperatuur SDN

AirFlow Luchtstroom naar oxygenator MFC

02 Flow 02 st room naar oxygenator MFC

C02 Flow C02 st room naar oxygenator MFC

Sv02 Zuurstofsaturatie veneus bloed SAT ·
Pa02 Zuurstofspanning in arteriëel bloed P02 ·
Line Press. Lijndruk HLM

SVR Systeem vaat weersta nd C-2

AB P systolisch Arteriële bloeddruk SDN

ABP diastolisch Arteriële bloedd ru k SDN ·
HeanRate Hart rit me SDN

CVD Centraal veneuze druk SDN

PAP systolisch Pulmonale arteriële druk SDi': ·
PAP diastolisch Pulmonale arteriële drUK SDN

HLM
SDN
MFC
SAT
P02
C-1

C-2

; HarLlongmachine
: Serial Distribution Network
: Massaflowcontroller ( nog in aanbouw)
: Saturatiemonitor
; P02 Monitor
; De gewenste bloed flow wordt berekend aan de hand van

de lichaamsbouw van de patient (zie § 6.1) en wordt vooralsnog handmatig ingevoerd.
: De SVR wordt berekend volgens

SVR= ABP-eVD *79,92
bloodflow



Appendix 2

Dala beschikbaar op bcl SDN

Bron:
Manual Careplane
HP-78360A
edition 78360-90000

Data Types

There are four types of data on the SDN whieh ean be aeeessed through Careplane:
parameter data, wave data, alert data, and status data. This data is broadeast onto the
network in eight different types of messages.

Some message types, broadeast on the SDN, are not available through Careplane. These
messa ges are involved in the reeording and hard eopy interaetive protocols and eannot be
aeeessed by the Host.

Parameter Data: Parameter Data, sueh as heart rate, respiration rate, and pressure
values, is identified through a Medical Function Code (MFC). For a full list of
parameters and their respeetive MFCs, refer to the Appendix, Table A-5.

Parameter Data is.updated on the network every system cycle, (every 1024 ms). The
Parameter Value (PV) message eontains the binary parameter values for all the
parameters being soureed aetively by a bedside monitor. There is one Parameter Support
Data (PSD) message eontaining the actual text (ASCII) being displayed on the monitor
for eaeh aetively soureed parameter.

Wave Data: Wave da ta, sueh as ECG and pressures, is also identified through an MFC.
This data is updated on the network every poll eyele (32 ms). Note that only wave data
for ECG is broadeast by non-SDN bedside monitors. Careplane is eapable of returning
either 500 Hz ECG wave data or 125 Hz ECG wave data. Non-ECG wave data is always
125 Hz. The eompression from 500 Hz to 125 Hz is aeeomplished using a Peak Pieker
algorithm. This algorithm' involves taking four of the sixteen da ta points in the SDN da ta
message at a time. The first point, whieh has the greatest absolute differenee in value
f rom the ave ra ge of the f our pre vious points, is selected. Eaeh of these seleeted poin ts
are resealed as an 8 ms (125 Hz) wave data value, ranging from 0 to 1023.

The Wave Value (WV) message eontains digitized wave data samples as a funetion of
time. The Wave Support. Data (WSD) messa ge eontains wave ealibration and seale
information, plus the ASCII wave label.

NOTE ~
A System Cycle (1024 ms) cOllsists of 32 Poll Cycles. Eaclt Poll
Cyc/e !tas a dl/ratioll of 32 ms.
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Alert Data: There are two types of alert informa tion on the SDN: alarm data and lnop
data. A couplet formed by the MFC and a Qualifier Code uniquely identifies the alarm
or inop condition. These Qualifier Codes are defined in the Appendix, Table A-6.

Alert information is updated on the network every system cycle. The Alert Status (AS)
message contains the current sta tus of alerts for a bedside monitor.
The Alert Text (AT) messa ge contains the text being displayed on the monitor for the
current alarm.
The loop Text (IT) message contains the text being displayed on the monitor for the
current inop. However, there may be multiple simultaneous alarms or inops for a bedside
monitor.

Status Data: Each instrument (bedside monitor or computer) on the network broadcasts
an Instrument Status (IS) message every system cycle. The status data includes the
internal state of the instrument as weil as a list of the waves and parameters which it is
currently transmitting 'onto the SDN. The Time-of-Day (TOD) message is broadcast by the
primary and secondary time sources on the network. It contains the current day, month,
year, hours, and minutes. The bed label of each bed on the SDN is broadcast in a Bed
Label (BL) messa ge. The Patient lnformation Center (PIC) on the network is responsible
for broadcasting this message.

The Patient Name Identification (PNI) message can be broadcast by instruments which
are capable of patient name entry. The message contains the name of the patient and a
patient identification number. Note that the HP 78554 Data Management Module allows
pa tient name entry but does not broadcast it onto the network.

Data Format and Validity

Parameter and wave data is encoded to allow all needed ranges of data to be transmitted
on the network. This encoding consists of alO-bit mantissa and a 3-bit magnitude
cODversion code (MCC). The MCC is made up of a single sign bit and a 2-bit exponent.

MCC

sign/unsigned
lO-bit mantissa

[IIJ
l-.-J L
2-bit
exponent

Figure 3-2. Data Format
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Message Types

Careplane messages are classified by their souree and destination.

•

•

Requests:

Responses:

Careplane requests are generated by the Host and are transmitted to
Careplane.

Careplane responses are generated by Careplane and are transmitted
back to the Host.

REQUEST:
RESPONSE:

SOURCE

Host
Careplane

---->
._-->

DESTINATION

Careplane
Host

Figure 3-5.. Message Types

All requests, except where noted, generate a corresponding response. However, this
response is not necessarily the NEXT message that the Host receives from Careplane.
This is because Careplane stacks the messages as they are generated. The Host should not
assume tha t the request has gone into effect until the corresponding response has been
received. Responses should not be ignored because they contain the acknowledgment of
the request.

Data Acquisition Methods

Three mechanisms are available for the user to sample data from the SDN:
Poll mode,
Scheduled automatic mode,
Continuous automatic mode.

Poll Mode: When the poll sampling method is chosen, Careplane will send data to the
Host whenever a request for data is received. The data which is transmitted is the most
recently acquired data.

It is recommended that the Host poll no more frequently than once per 1024 ms.
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Scheduled Automatic Mode: With the scheduled automatic sampling technique, the Host
specifies how of ten and for how long Careplane should automatically transmit data. As
with poll mode, the data which is transmitted is the most recently acquired.

The user may set the duration of automatic transmissions from I to 254 in units of the
scheduled period, or may set it to be of indefinite duration. The period between
transmissions can range from 1.024 seconds to 65.536 seconds in increments of 1.024
seconds. When the schedule expires, the logical source will remain active, but will shift to
poll mode.

Continuous Automatic Mode: Con tin uous au toma tic mode allows the use r to obta in all
data which is acquired for the logical source, from the moment of activation to the
moment of suspens"ion. With th is data acquisition method, Careplane provides buffering
of the data. "
For acquisition of 125 Hz wave data, buffering provides snapshot capture of the data,
where: .

minimum snapshot time
For 500 Hz wa ve da ta,

minimum snapshot time =

3 seconds

1.4 seconds

The user may set the duration of automatic transmissions from I to 254 in units of 1.024
seconds or may set it to be of indefinite duration. When the transmission duration
expires, the logical source wil1 automatically be suspended.

A logica I source cannot shift between continuous automatic mode and any other mode
without first being disconnected.

NOTE ~
Wm'e Vall/e (lVV) data call ollly be acqllired ill COlllilll/OUS aulomalic
mode; alld it shol/ld be acql/ired lVilh all alliomalic lrallsmissioll rale
of1024ms to prel'elll !he o~'erloading of Careplalle's illiernal buffer.
For all Ol her mes"sage classes. (eg. alarm lexI), lhe lrallsmissioll rate
shOl/ld be set accordillg lo lhe messa ge capacily oflhe logical
SOl/ree. re fer lo Sl/bseclioll "Logical SOl/ree commalld messa ges".
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Table A-S. SDN Medical Function Codes

CODE TYPE LABEL FUNCTION

0 W For system use only
I W ECG Non-specific la bel for ECG
2 W I Lead I for ECG (specific label)
3 W II Lead 11 for ECG (specific label)
4 W III Lead 111 for ECG (specific label)
5 W AVL Augmented lead for ECG
6 W AVR Augmented lead for ECG
7 W AVF Augmented lead for ECG
8 W V Chest lead
9 W MCLI Additional lead for 2-lead arrythmia
10 P HR Heart ra te
11 P PULSE Pulse rate (from inv. pressure)
12 W,P P or PI Ist non-specific pressure
13 W,P P2 2nd non-specific pressure
14 W,P P3 3nd non-specific pressure
15 W,P P4 4th non-specific pressure
16 W,P ABP Arterial Blood Pressure
17 W,P CVP Central Venous Pressure
18 W,P LAP Left Atrial Pressure
19 W,P PAP Pulmonary Artery Pressure
20 W,P ICP Intracranial Pressure
21 W,P IUP Intra uterine Pressure
22 P NBP Non-invasive Blood Pressure
23 W,P RESP Respira tion Ra te
24 P AWRR Airwa y Respira tion Ra te
25 P T or TI Ist non-specific tempera ture
26 P T2 2nd non-specific temperature
27 W C02 Carbon Dioxide wave (airway)
28 P ETC02 End-tidal C02
29 P IMC02 Inspiratory Minimum C02
30 P CPC02 Cutaneous Partial Pressure C02
31 S CO Cardiac Output
32 S PAWP Pulmonary Artery Wedge Pressure
33 P BLOûDT Body core temperature
34 P VPB VPB Rate
35 T Rhythm Sta tus message
36 T Ectopie Beat Status message
37 P FI02 Fractional Inspired Oxygen
38 P CP02 Cutaneous partial pressure 02
39 P S02 Oxygen saturation (%)
40 W,P ART Arterial Blood Pressure
41 W,P RAP Right Arterial Blood Pressure
42 W,P Aortic Blood Pressu re
43 P TI-T2 .
44 W,P PLETH Pleth
45 W,P AUX Auxiliary Wa vejParameter
46 P ST ST parameter

47-62 Reserved for future alloca tion
63 W,P General Purpose wa vejparam (e.g. AUX)
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Table A-G. SDN Qualifier Codes

ALARM/INOP QUALIFIER CODES

MFC AQC IQC TYPE TEXT DESCRIPTION

1-9 2 W,P LEADS OFF ECG Leads off Inop
4 W,P ECG EQUIP. MALF ECG Equipment

malfunction
5 W,P LEADS OFF (WL) ECG Leads Off w/Wa ve

value

10 I P ** HR XXX> UUU High HR Alarm
2 P ** HR XXX < LLL Low HR Alarm
3 P *** ASYSTOLE
4 P *** VENT FIB Ven tricular Fibrilla tion

3 P NOISY ECG (Judgement by Cardiotac)

II I P ** PULSE High Pulse Alarm
XXX> UlJU

2 P ** PULSE Low Pulse Alarm
XXX < LLL

3 P <PL> Press. wa ve not
NON-PULSATILE pulsa tile

4 P NO PULSE SOURCE No Press. wa ve for pulse

12- 1 P ***<PL> Pressure Disconnect
22, DISCONNECT

2 P ** <PL> XXX> UUU High Pressure Alarm
3 P ** <PL> XXX < LLL Low Pressure Alarm

40- 4 P ** PAP WEDGED PAP Inadvertant wedge
42 5 P,W <PL> EQUIP MALF. Pressure Equip. Malfun.

6 P <PL> NOISY SIG N AL judgement by press algor
7 P <PL> ERRATIC SIG. judgement bypress algor
8 W,P <PL> NO No transducer detected

TRANSDUCER
9 W,P <PL> ZERO+CHECK Zero and check

CAL Calibra tion
10 W,P <PL> REDUCE SIZE Amplitude too high
II W,P <PL> CHECK UNITS KPa/mm inconsistency
12 W,P <PL> CHECK ZERO Zero questionable
13 W,P <PL> OVERRANGE Amplitude out of range

23 I P *** APNEA Loss of brea thing
2 P RESP ERRATIC
3 W,P RESP ELECTRODE Resp. Impedence problem
4 W,P RESP LEAD OFF Resp (not ECG) lead uff
5 W,P RESP. EQUIP. MALF Respiration Eq. Malf
6 P ** RESP XXX < LLL Low Respira tion Alarm
7 P ** RESP XXX> UUU High Respira tion Alarm
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Table A-G. SDN Qualifier Codes (Continued)

ALARM/INOP QUALIFIER CODES (CONTINUED)

MFC AQC IQC TYPE TEXT DESCRIPTION

24 I P "*APNEA Loss of Brea thing
2 P "*VENTIL DISCONN Ven tila tor Disconneet
3 P ***VENTIL FAILURE Ventilator Failure
6 P ** AWRR Low Resp (air way) alarm

XXX < LLL
7 P ** AWRR High Resp (a ir wa y)

'XXX> UUU alarm

25, I P TEMP. EQUP. MALF Temperature Eq. Malfunc.
26 2 P TEMP. OUT OF Temperature Off Scale

RANGE

27, 4 W,P C02 EQUIP MALF C02 Equipment Malfunc.
28, 5 W,P C02 NO No Transducer Detected
29 TRANSDUCER

6 W,P C02 SENSOR Sensor Warming Up
WARMUP

7 W,P C02 CAL RUNNING Calibration Running
8 P **ETC02 XXX < LLL Low End Tidal C02 Alarm
9 P **ETC02 High End Tidal C02 Alarm

XXX> UUU
10 P **IMC02> 4 Inspired min. C02>4mmHg

11 W,P C02 SENSOR MALF C02 Sensor Malfunction
12 W,P C02 CHECK CAL C02 <-2 mmHg or >150mmHg
13 W,P C02 OUT OF RANGE C02 > 90 mmHg
14 W,P C02 REDUCE SIZE 30mmHg Scale for

C02 > 45 mmHg

30, I P <TPL> EQUIP MALF
38 2 P <TPL> NO

TRANSDUC
3 P <TPL>

CAL RUNNING
4 P **<TPL> XXX < LLL Low <TPL> Alarm
5 P **<TPL> XXX> UUl: High <TPL> Alarm
6 P ** HEATING PWR
7 P SITE TIMER

33 2 P BloodT OFF SCALE

34- » Arrhythmia Alerts
36 (see Table A-7)
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Table A-6. SDN Qualifier Codes (Continued)

ALARM/INOP QUALIFIER CODES (CONTINUED)

MFC AQC IQC TYPE TEXT DESCRIPTION

37 1 P FI02 EQUIP MALF 02 Equipment Malfunetion
2 P FI02 NO No Transdueer Deteeted

TRANSDUCER
3 P FI02 CAL RUNNING

4 P ** FI02 XXX < LLL Low Alarm
5 P ** FI02 XXX> UUU High Alarm

44 I P PLETH EQUIP MALF
2 P NO PLETH

3 P *** ASYSTOLE
4 P ** PLETH

XXX < LLL
5 P ** PLETH

XXX> UUU

45 I P AUX EQUIP MALF

46 I P ** ST XXX> UUU
2 P ST CHANNEL(S) OFF
3 P CANNOT ANAL YZE

ST

Key to Tables A-S, A-6 and A-7:

For limit alarms:

UUU
LLL
XXX

For qualifier code types:

High limit
Low limit
Maximum exeursion beyond the respeetive limit

w
P
S
T

F"7 labels:

Wave available
= Parameter

Stored parameter only
Only parameter text available

= ECG wa ve la bel (11, A VL, e te. )
Pressure label (eg. ABP, CVP)
Transeutaneous partial pressure la bel - CP02 and CPC02

WL
<PL>
<TPL> =

For text:

**
***

= Yellow alarm
= Red alarm
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Table A-7. Arrhythmia Qualifier Codes (ALARM and INOP)

ARRHYTHMIA QUALIFIER CODES (ALARM and INOP)

MFC AQC IQC TYPE TEXT DESCRIPTION

10 I P •• HR XXX> UUU High HR Alarm
2 P •• HR XXX < LLL Low HR Alarm
3 P ••• ASYSTOLE No beat detected for

4 seconds
4 P ••• VENT FIB/T ACH Ventricular Fibrillation
6 P ···BRADY Bradycardia

XXX < BBB
7 P ••• VENT TACHY
8 •• VENT RHYTHM
9 •• RUN VPBs > 9
10 •• RUN VPBs 3-9
11 •• PAIR VPBs
12 •• PACER

NON-CAPT
I" •• PACER.~

NON-FUNCT
14 •• MISSED BEATS
15 •• R-ON-T VPBs
16 •• VENT BIGEMINY
17 •• VENT

TRIGEMINY
18 •• VPBs > 23/MIN
19 •• VPBs > ll/MIN
20 •• MULTIFORM

VPBs
21 •• VPBs > 5/MIN
22 •• IRREGULAR HR

5 NOISY-CHK ECG
LEAD

23 CANNOT ANAL YZE
ECG

24 ADMIT PATIENT
25 INCREASE ECG SIZE
26 DECREASE ECG

SIZE

Key to Table A-7:

BBB = HR Brady Limit
P Parameter
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Appendix 3

Data van Cobe Hartlongmachine

Informatie beschikbaar in de Cobe Perfusion Contral system (CPC) behorende bij de Cobe
hartlongmachine.
Tussen haakjes staat aangegeven hoeveel kanalen er beschikbaar zijn bij de betreffende
gegevens.

Actuele temperaturen (6)

Actuele drukken (2)

Datum en tijd

Timers (3)

Arteriële pom p flow

Cardioplegie pomp parameters
- tij d sinds laatste cardioplegie
- status van timer
- gegeven volume sinds begin
- laatst gegeven volume
- actuele cardioplegie pom p mode

Pulsatile parameters
- Actuele arteriële pom p mode
- aantal pulzen per minuut
- duty cycle
- instellingen pomp limiet

Pressure alarm setpoints
- Alarm setpoint (2)
- druk limiet (2)

Alarmeringen
- Air Emboli beveiliging
- Blood niveau detectie
- druk reset to save (2)
- druk out of range (2)
- CPC alarm buffer overflow

Bron:
Cobe cardiolinc technical reference manual
Cobe Laboratories, Inc.,1985
PIN 468353-000 Rev. A
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Appendix 4

Data van Stockert hartlongmachine

Informatie beschikbaar in de HLM - interface behorende bij de Stockert hartlongmachine
Tussen haakjes staat aangegeven hoeveel kanalen er beschikbaar zijn bij de betreffende
gegevens.

Actuele temperaturen (8)

Druk regeling
- actuele drukken (2)
- ingestelde limieten (2)

Pulserende flow controller
ritme patiënt
ritme simulator
flow
bovengrens
ondergrens
balans

Pom p parameters
- ingestelde omw./min. (3)
- daadwerkelijke omw./min. (3)
- actuele flow (3)

Eventueel aangesloten analoge meetapparatuur (14)

Indien gebruik gemaakt zou worden van een bijbehorende "heater/cooler" zijn ook de
onderstaande parameters beschikbaar.
Parameters "heater / cooler"

- patiënt temperature
- water temperature
- preset temperature
- delta Theater
- delta T cooler

bron:
HLM -Interface
CAPS-IF -V1.l
Operation manual of serial port
August 29th, 1989
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Appendix 5

De opbouw van de configuratiefile

Alle kanalen worden gedefinieerd in de configuratiefile. Hieronder is een voorbeeld van zo'n
configuratiefile gegeven. Aansluitend volgt een verklaring van de diverse in te stellen opties.

{ SavedConfigurationfilcfor registrationprograrn
{ Colors for channels: }
{ Black = 0, Lightgray= }
{ Red = 2, Green = 3 }
{ Dlue = 4, Yellow= 5 }
{ Cyan= 6, Magenta= 7 }
{ Gray= 8, White= 9 }
{ Light red = 10. Lightgreen= 11 }
{Lightblue= 12. Lightyellow= 13 }
{ Light cyan = 14, Light magenta= 15}

{InitProc: 0 = Dummy,! = SDN.2 = Stockert,3 = Cobe,4 = MFC,5 = Analog.6 = Time,7 = SVR
{IniIProc:8= Pumpf'low9 = Ecmo.12 = Bently. }
{ DrawProc 128 = Dummy.129 = Trend.130 = Value, 131 = Value + Trend

{ XOrg. YOrg TrendW XCel1. YCeli. TimeBaseMAXYCeliXTime, YTime SampFrqYEvent
#
175 60 580 10 13 15 45 5 760 10 40
#

{Chan'\rVr-act Offset Parent NxtChn ScrnC FHeight Clip\1inClipMaxColor PrColorDraw PreInit P rcLabel }
{VaIcX ValcY LabC Sca IMinSca IMa XJ'\10Dec Lsn Mode Sched BcdNr Mfc MaxVal MinVal SiLabel

}
1 1.000 0.000 0 0 0 0 4 4 0 0 128 6 TimeChannel
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seconds

2 1.000 0.000 1 3 0 6 0 6 11 3 131 1 CVD
0 5 6 0.0 30.0 0 1 255 128 10 17 0 0 mmHg

3 1.000 0.000 0 4 0 6 0 6 14 6 131 1 pap
11 1 3 0.0 30.0 0 24 255 128 10 19 0 0

4 1.000 0.000 0 0 0 6 0 6 14 6 131 1 PAP
0 1 3 0.0 30.0 0 4 255 128 10 19 0 0

5 1.000 0.000 1 6 6 8 6 14 14 6 131 1 abp
11 9 10 0.0 200.0 0 23 255 128 10 16 0 0 mmHg.Bpm

6 1.000 0.000 0 7 6 8 6 14 14 6 131 1 ABP
0 9 10 0.0 200.0 0 3 255 128 10 16 0 0 mmHg

7 1.000 0.000 0 0 6 8 6 14 2 1 129 1 Heartrate
0 10 4 0.0 200.0 0 6 255 128 10 10 0 0 BpOl

8 1.000 0.000 1 9 14 8 14 22 11 3 131 3 Line Press.
0 21 8 0.0 400.0 0 1 201 0 0 1 0 0 OlmHg

9 1.000 0.000 0 10 14 8 14 22 10 1 131 5 Pa02
0 25 11 0.0 400.G 0 4 0 0 0 0 0 0

10 1.000 0.000 0 11 14 8 14 22 14 6 131 10 Sv02
0 29 5 0.0 400.0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 1.000 0.000 0 0 14 8 14 22 2 4 131 7 SVR/1lXNs/cm5)
0 17 2 0.0 400.0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 1.000 0.000 1 13 22 6 22 28 11 3 129 4 AirFlow
0 8 8 0.0 6.0 0 0 0 0 0 0 0 Llmin



13 1.000 0.000 0 14 22 6 22 28 10 1 129 4 02 Flow
0 5 5 0.0 6.0 1 0 0 0 0 0 0

14 10.0000.000 0 0 22 6 22 28 14 6 129 4 C02 flow (°IO)
0 2 2 0.0 6.0 2 0 0 0 0 0 0

15 1.000 0.000 1 16 28 6 28 34 10 129 3 ArterialTemp.
0 11 10 10.0 40.0 1 2 200 0 0 0 0 ·C

16 1.000 0.000 0 17 28 6 28 34 11 3 129 3 VenousTemp.
0 8 7 10.0 40.0 1 3 200 0 0 2 0 0 ·C

17 1.000 0.000 0 18 28 6 28 34 13 4 129 1 NasalTemp.
0 5 4 10.0 40.0 0 4 255 128 10 26 0 0

18 1.000 0.000 0 0 28 6 28 34 14 6 129 1 ReclaiTemp.
0 2 1 10.0 40.0 0 5 255 128 10 25 0 0

19 1.000 0.000 I 20 34 6 34 40 14 6 129 3 Blood Flow
0 13 5 0.0 6.0 2 4 205 0 0 1 0 0 L/min

20 1.000 0.000 0 0 34 6 34 40 2 I 129 0 Cale.Flow
0 13 2 0.0 6.0 1 4 205 0 0 0 0 0

#

Color PrColor LabelX LabelY Timer Label }
10 1 0 0 I Circ.Arresl
13 5 0 1 0 Haemoconc.
3 3 0 2 0 Cardioplegia
5 1 0 3 I AortaOcel.
11 4 0 4 0 Puls.Flow

ScrnCoord
o
I

{Event:'\r
1
2
3 2
4 3
5 4
#
AnpCHAN~EL= 5
CVDCIIA!'\NEL = 2
COCHA~NEL = 19
MAXFLO\VCHA!\~EI;= 0
SPEEDCHAN~EL= 0
NOBARTRE:"DWIDTli= 580
AVERAGE= 2
AVERAGE= 3
AVERAGE= 4
AVERAGE= 5
AVERAGE= 6
AVERAGE= 7
AVERAGE= 8
AVERAGE= 9
AVERAGE= 10
AVERAGE= II
AVERAGE= 12
AVERAGE= 13
AVERAGE= 14
AVERAGE= 15
AVERAGE= 16
AVERAGE= 17
AVERAGE= 18
AVERAGE= 19
#
{ChanNrTrendNrBarX Space Width ValX ValY TSize TNr TDecim Bar/LimValueOnName}
#
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Het eerste deel van de configuratiefile is slechts informatief over de verderop gebruikte
waarden voor kleur en databronnen.
De opeenvolgende onderdelen van de configuratiefile worden hieronder behandeld:

Opbouw van het scherm:

XOrg
YOrg
TrendW
XCell
YCell
TimeBase
MAXYCell
XTime
YTime
SampFrq
YEvent

: X coördinaat van grafiek-oorsprong (links onder)
: Y coördinaat van grafiek-oorsprong (links onder)
: Grafiek breedte (pixels)
: breedte rastercel (pixels)
: hoogte rastercel (pixels)
: afstand tussen verticale tijdlijnen (min.)
: maximaal aantal rastercellen in y-richting
: X-positie scherm klok (pixels)
: Y - positie scherm klok (pixels)
: Sample frequentie ( aantal samples per minuut)
: Y - positie van onderste event (y-cellen).

Kanaaltoekenning met de bijbehorende varabeIen:

ChanNr
VFact
Offset
Parent
NxtChn
ScrnC
FHeight
ClipMin
ClipMax
Color
PrColor
DrawPre
InitPrc
Label
ValCx

ValCy

LabC
ScalMin
ScalMax
NODec
Lsn

Mode

Sched
BedNr
Mfc

MaxVal
MinVal
SiLabel

: Nummer van het gebruikte kanaal van grafiek
: Vermenigvuldigingsfactor voor de juiste schaling
: Offset van het inputkanaal
: Dominant kanaal binnen grafiekengroep
: Volgende kanaal binnen grafiekengroep
: Onderste y-coördinaat van grafiek (y-cellen)
: Grafiekhoogte (rastercellen)
: Ondergrens zichtbare deel van grafiek
: Bovengrens zichtbare deel van grafiek
: Kleur van scherm weergave (0-15)
: Kleur voor printen (0-6)
: Weergave opties (zie bovenin configuratiefile)
: Databron ( zie info bovenin configuratiefile)
: Omschrijving bij grafiek
: X - positie van evt. numerieke weergave t.o.v.

het einde van het raster. (x-cellen)
: V-positie van evt. numerieke weergave t.O.v.

grafiekbasis (y-cellen)
: V-positie van label t.o.v. ScrnC (y-cellen)
: Ondergrens van de schaalverdeling
: Bovengrens van de schaalverdeling
: Aantal decimalen van evt. numerieke waarde
: voor SDN : Logical souree number
: voor HLM : HLM channel nr.
: SDN : Mode (Poll,Sceduled of Continu); Voor SDN

geldt 255=sceduled automatic mode
: HLM : Voor stockert is dit het blocknummer van

de informatie.
: SDN : Tijdinterval (voor sceduled automatic mode:sched .. 1024 ms )
: Bed nummer (OK2=10, OK3=11, OK4=12)
: SDN: Medical function code (zie appendix 2)
: HLM: plaats van gewenste grootheid binnen data van HLM.
: Bovengrens alarm
: Ondergrens alarm
: SI-eenheid
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Configuratie van events.

EventNr
ScrnCoord
Color
PrColor
LabelX
LabelY
Timer
Label

SVR berekening

: Nummer van het event
: Plaats op het scherm (regelnummer)
: Kleur van schermweergave
: Kleur voor printen
: X-positie event-label (x-cellen)
: Y -positie event-label (y-cellen)
: balk+numeriek weergave = 1 , alleen balk = 0
: Omschrijving op scherm en printer

ABPCHANNEL, CVDCHANNEL, COCHANNEL geven de kanalen weer waar de "Arterial
pressure", "CVD" en "Arterial blood flow" worden
ingelezen. Deze waarden zijn nodig voor het bepalen van de SVR.

Flow berekening ECMO

MAXFLOWCHANNEL en SPEEDCHANNEL geven de kanalen weer die nodig zijn voor de
berekening van de gemiddelde flow.
NOBARTRENDWIDTH : breedte van de grafiek (pixels)

Default waarden Average on/of[

Alle kanalen die vermeld staan achter "AVERAGE =" worden bij het opstarten van het
programma ingesteld op "AVERAGE ON". De overige kanalen staan in "AVERAGE OFF"
mode

Overige ECMO instellingen:

ChanNr
TrendNr
BarX
Space
Width
ValX
ValY
TSize
TNr
TOe cim
Bar/Lim
ValueOn
Name

: Volgnummer
: Meetkanaal
: X - positie bar
: Breedte venster
: Breedte staaf
: X-positie numerieke waarde
: Y - positie numerieke waarde
: Karaktergootte
: Aantal karakters voor numerieke weergave
: Aantal decimalen voor numerieke weergave
: Weergave als staaf(l) of als horizont. lijn(O)
: Numeriek weergeven ja/nee
: Naam bij staafdiagram

XVI



D81 D82

Appendix 6

RS 232 diglale kaarl

De gebruikte kaan is een "Digichannel PC/S."
Deze 1/0 kaan heeft de beschikking over S seriële kanalen.

Installatie:

J1 - J10

J85 - J90

D88 D89 1__

CJ CJ CJ CJ CJ CJ

PC/8 kaart layout

dipswitch settings

C
o
N

D81 c c c c c c c c
c c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

on
off

D82 c c c c c
c c c

on
off $ 148

1 2 3 4 5 6 7 8

D83 c c c c c c
c c

on
off $ 108

1 2 3 4 5 678

D84 c c c c c c
c c

on
off $ 110

1 2 345 6 7 8

D85 c c c c c
c c c

on
off $ 118

1 2 3 4 5 6 7 8
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DS6 c c c c c c
c c

on
off $ 120

1 2 3 4 5 6 7 a

DS7 c c c c c
c c c

on
off $ 128

1 2 3 4 5 678

Dsa c c c c c
c c c

on
off $ 130

1 2 3 4 5 6 7 8

DS9 c c c c
c c c c

on
off $ 138

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumpers

J1 3 J5 J7 J9

1
2
3

• • • • • • • • • •
~ [;] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
• • • • ~ •• • • • ~ •

setIRQ4

J2 J4 J6 J8 J10 J85 - J90

I
11 11

123 4

I
P2

11 11

1 2 3 4

I

P3

Gebruikte aansluitingen:

kanaal P2 (cam 6) - Printer
kanaal P3 (cam 7) - Cabc HLM
kanaal P4 (cam 8) - Stackert HLM
kanaal PS (cam 9) - Saturatiemanitar
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Appendix 7

SDN interface kaart HP 78360A

De SDN-interface kaart verzorgt de communicatie met het Serial Distribution Network (SDN)
van de operatieafdeling. Op de OK is een "Patient Information Centre" (PIe) aanwezig die
informatie voorzien van een label (Bednr.) op het SDN plaatst. Met behulp van ditzelfde label
wordt door de SDN - interface de data van het netwerk gehaald. De verkregen informatie wordt
in een shared memory van de host-computer geschreven middels DMA (Direct Memory
Acces). Hier zijn de gegevens beschikbaar voor gebruik.

Installatie:

SDN interface layout

Dipswitch settings

1 2 3 4 5 678

Sl
c c c c c c c c open Privat Product Subcode

10 seconds delay off
watchdog on

o

S2 position 5
position 6

DMA-kanaal = kanaal 16
Segment register adres = x84H

123

S3 c
c c c c c c c open x (Segment Register adres) = 3

1 2 3 4 567 8
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Gehruikte aansluitingen.

De gevraagde gegevens worden geselecteerd met behulp van Medical Function Codes (MFC)
eventueel aangevuld met een Logieal Souree Number.

- ABP (Artcrial Blood Presure)
systolisch
diastolisch

- PAP (Pulmonal Arterial Presure)
systolisch
distolisch

- CVD (Centraal Veneuze Druk)
- heart-rate
- Nasal Temp. (= meestal skin temp.)
- Rectal Temp.

MFC=16, Label=ABP
LSN=3
LSN=23
MFC=19, Label=PAP
LSN=4
LSN=24
MFC=17, Label=CVP
MFC=lO, Label=HR
MFC=26, Label=T2
MFC=25, Label=Tl

xx



Bijlage 8

Analoge kaarl

De Data Translation DT 2814 is een 12 bits AID converter kaart met 16 Input kanalen.
De ingestelde inputrange bedraagt -5 tot +5 Volt

Installatie:

W17-18 W19-20

oWll

I I I I R6
1

W10 R7,

W9
r-

0
W1 C
1 0I
1 NI
I
I
I W12 - - - - W16I

W8

I I
'----

I I I
DT 2814 kaart Layout

~~

~~

~ ~

~~

• •
~~

~~

~~

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

W11

W10

W9

adres: $220

Clock freq. :100 KHz

W12 - - - W16

• • • • •• • • • •
No interrupt set
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W17-W18

1- ssI

Connector:

W19-W20

ss-I Input Range +j- 5 Volt

De DT2814 heeh een 20-pins 11 connector.
De pin-toewijzing is als volgt:

1 - kanaal 0 2 - kanaal 8
3 - kanaal 1 4 - kanaal 9
5 - kanaal 2 6 - kanaal 10
7 - kanaal 3 8 - kanaal 11
9 - kanaal 4 10 - kanaal 12
11 - kanaal 5 12 - kanaal 13
13 - kanaal 6 14 - kanaal 14
15 - kanaal 7 16 - kanaal 15
17 - Power Ground 18 - Analog Ground
19 - +12V Out 20 - -12V Out

De +1- 12 Volt outputs kunnen slechts een geringe stroom leveren en zijn derhalve niet
geschikt als voeding voor externe circuits.

Calibratie

Voor de calibratie zijn twee instelpotmeters aanwezig:

R6 - Gain adjust
R7 - Offset adjust

procedure:

Eerst wordt de Offset afgeregeld, gevolgd door de gain afregeling.
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Voor de inputrange +/- 5 Volt geldt:

schaal hex. code input voltage

+F8
+F8 - 1 L8B FFFO +4.9976 V
+F8 - 2 L8B FFEO +4.9952 V
+1/2 F8 COOO +2.5000 V
+1 L8B 8010 +2.4414 mV

0 8000 0.0000
-1 L8B 7FFO -2.4414 mV
-1/2 F8 4000 -2.5000 V
-F8 + 1 L8B 0010 -4.9976 V
-F8 0000 -5.0000 V

Offset afregeling:
Zet op de ingang een DC-spanning van -4.9988 Volt (1/2 LSB boven de negatieve Full Scale).
Regel vervolgens R7 zodanig af dat de outputcode knippert tussen 0000 (hex) en 0001 (he x)

Gain afregcling:
Zet op de ingang een DC-spanning van 4.99635 Volt ( 1 1/2 onder Full Scale).
Regel R6 zodanig bij dat de output fluctueert tussen FFEO (hex) en FFFO (he x).

Gebruikte aansluitingen.

kanaal 0: parameter : OK -detectiespanning

kanaal 1: parameter : Arteriële P02
meetdevice : Polistan P02 monitor
schaling : 2mV/mmHg of 15mV/kPa
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Appendix 9

Optische koppeling + versterker voor de saturatiemonitor.

De aansluitingen aan de linkerkant zijn verbonden met de seriële poort van de de computer, de
aansluitingen aan de rechterkant met de saturatiemonitor.

+U
R5

.-------------!-
1J')j:r-----ICJr----

r----~ R4 signaal

•

6N139

~~J2~ ---j

R2 '-------'

1

1 = GND
2 = RxD
3 = RTS & CTS

Rl = 3300 a
R2 = 2200 a
R3 = 10 ka
R4 = 100 ka
R5 = 2200 Q
Cl = 10 nF

Het gebruikte IC (6N139) is een optische koppeling.

Gegevens Lb.v. de communicatie:
Baud rate : 9600
Parity : None
Databits : 8
Stopbits : 1
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Pre·op. bepalingenAnamnese:

Datum

Hb

Hl

Ureum

Kreat.

mmolIL.

vol. %

mmolIL.

~mol/L.

Lengte:... ......__ cm. Gewicht: __.. _ ..._ ..._._ kg. Oppervlakte:

Berek. flow: .. ._ _. _ mi/min. Gegeven flow gem.:

Urine prod. tijdens perf.: ..__. ._.._. mI.

OK na perf _.. . mI. PO 24 h na perf __.._.__. mI.

Perf. duur: _ __ h _.. .• Circ. arrest: ._ _...•.. _h .

Aorta occlusie: _ _ h . • Interrn.lcontinu.

mI.!

Myocardpreservatie: .._ __ _. ._.._..__.__.._ _ _._..__ ..

Pre·op. medicatie

Diagnose:
Bijzondere med. tijdens E.C.C.: Diureticum/vasopressor/vasodilator _.._._

Puim. art.lwedge:

Saturaties: V.C.I.N.C.S.

mm Hg. RA/L.A. ..__. ..__. mm Hg.E.F.. __ .

Operatie:

%. L.VJR.v.

mm Hg.Aorta .

% L.V.lAo

._..... mm Hg.

% RA/L.A. .._.._-- %

Anti biotica therapie: __.._ _ __..__ __.. .._ _ __ _ _ .. .._._..__

Sinds: _ _..__._ _ __._ _ _ _ __ _

Kweek I priming: ..__._.. _. . Resistentie .._.__._ _._.__ _ _ _ _..

Kweek 11 eind perf.:._ .._.._ _ .._._._ Resistentie_ _.._._.._ .. _ .._ _ _.. _

Chirurg: Perf.: Ansth.:

Heparine voor perf. _•._. _ ....__._.. I.E. Tijd: _....._._ h. ACT: __.__.._

Heparine in perf.._ .... _ I.E. Tijd: ..__ .... h.

s

mg Tijd: ...._._.__ h. Hepcontitr: _ .__
Aanvang operatie:. h. Bijzonderheden voor/tijdens/na perfusie:

Protamine na perf.

Protamine na perf.. mg Tijd: ...... h.

Machine: .

Oxygenator:

Card. afzuiging in % vld berekende flow: Art. filter: _

·Beoordeling perf.: goed/matig/slecht.

Overname cardiale circulatie:

Postoperatieve complicaties:

Links/Ao naald: % interm/continu Rechts: % interm/continu.
Art. pumptubing:

Art.Nen. tubing:

Art. canule: _._

A.IP

A.

Ven. canule:

Card. tubing:

Bloedtransfusie: Ven. reservoir: _ _.. _..__.._ __ __ _.._._.__ _ .

Ansth: mi Er.conc.

mi plasma

mi

Card reservoir: . .__.. ._. ..__...._.__...._...

Gasflowmeter:

Tijd h.

Temp. 'C.

Art.Nen. g.d.

Hb mmoVL.

Hl vol. %

Thrombo's x 10'1L.

Fibr. gil

K· mmol/L.

Na· mmoVL

CalCa-- mmolIL.

Lact. mmolIL.

COO kPa

Haemolyse ,lmoVL

pH g.d.

PCO, kPa

PO, kPa

Act.bic mmolil.

B.E. mmoVL.

0, verz 0/0

"

Nieuwe adaptie: ....._ _ ._. .._._...._. __.....

Tijdens perf.: _.__..._ _ .. . mi Totaal

......__ __....._ mi Erytr. conc.

__.__.,,__.._ mi

+ __.....__._..__ mi

en rog protan

incl. __. ~~ mI cit

Ré-Thoracotomie: ja/neen

Voor __.._.....__.__.. .mI.

Na .__ .__._. ._. ._. mi.

Balans: ........ ._....__..__.._ml. I

--.EErytr. conc.

Plasma (F.F.P.) --e::
..--:+-------

hep: __.__.•_....._•

CaCl, 10% .•__._ _._.

KCI 7,5% .._ _._ _

NaHCO, 8,4% ._

mi Albumine 20%

.._ mi Mannitol 20%

__.__._.._.__ . mi

.._.. ._ _ _..... mi

_.__._.._.._ mi Netto verlies

_. ._.." mi Totaal

_....._......_.__._......__ mi Rest. volume

_ _ __.__.__ mi Bruto verlies

.......__.._._..._.._mi voortransfusie

._ ..._........_..._.... mi Haemaccel

___. .... ml

_._ .._.__. __._ mi

_..._ _.. _._._ mi

...._ _._ _.__. mi

+ ...._.._._.__..

Totaal 24 h na afi. perf. _.._ .._._ .. mi

Bloedverlies: (Buleau + gazen):

vooreind perf. _.__..._...._. mi

OKnaperf.

PO

Priming:

mi plasma

mi bloedPO:
Beademing:

Laboratorium uitslagen:

AlM 1/94·95
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Appendix 11

Outputfiles na afsluiting van het regislralieprogramma

Het registratieprogramma slaat de gegevens op in een aantal files. Voor het achteraf oproepen
van de gegevens zijn alle files, met uitzondering van de '·.log' file, nodig.

In de logfile worden de meeste keuzes van de gebruiker en de terugmeldingen naar de
gebruiker opgeslagen. Deze file is in de eerste instantie bedoeld voor het achterhalen van
eventueel optredende fouten. Indien het belang van het systeem en de interactie met de
gebruiker groter wordt dan kan deze ook gebruikt worden voor de nauwkeurige registratie van
de interactie tussen gebruiker en systeem.
In grote lijnen is deze logfile hiervoor al te gebruiken. Zo worden de meeste keuzes van de
gebruiker geregistreerd evenals de eventuele alarmeringen.
Indien dit een hoofddoel wordt, zal deze registratie nog iets specifieker moeten gebeuren.

Als filenaam wordt het perfusienummer gebruikt. Deze wordt bij elke volgende operatie met
één opgehoogd. De filenaam wordt voorzien van de volgende extensies.

• .buf : alle meetwaarden.
·.tim : de eindtijd van de operatie.
"'.evt : alle start en stoptijden van events
'" .rem : alle ingevoerde remarks
"'.dg : de gebruikLe configuratiefile.
·.inf : paLiëntinformaLie indien ingevoerd.

·.log : overzicht van alle interacties Lussen perfusionist en systeem.
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Dat .. : 20- 6-94
Fi1.. nam.. : 380-6418
ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAAST

1:24

;:r

.. i·

j ..

- -!- i·

.-- ! -··1

I

I
I
I

n1o&.

rt'V..n'ACT
CT 401
eparine 5000 ie

ardiop1e l; ~::"m1

iureae 200 ",1
ipride onn

i ride oFF
ipride on

iurea.. 300 m1

rt. a~~~:n'ACT
cc1usion time: 1:02

ipride oFF
eFibri1ation

ae",acce1 300 m1
CT 487"
er~u.ion tinte:

rota",ine 240
iurese 420

~-----:----r-----,----;~~~~~~~~~;;;;;;;.;;~hl~

2.0

30.0

20.0

2.00

L/min
4.00

L/min
4.0

Art.er:l.l. Teonp.

Venou. Temp.

N•••l. Temp.

B100d F1o...

C.1c. Fl.o...

Pul... Fl.ow
Aort.. Occl..
C.rd:lop1eg:l.
Haemoconc ..
C:lrc. Arrest.

Recta1 Temp.

A:lrFl.o...

02 Fl.ow

C02 F1o... ("'10)

x
X
<:--

Art. p02
mrnHg 300

aBP
mrnHg. Bpm 150

H••rt.r.te

tt ~AAtA~"~tll~ ,~18:_9:45

50

10

20

100

100

200

mmHg

(N./elnS)

V.n. S.02

L:lne Pr•••.

SVR/l.

CVD

PAP



Appendix 13

Aangevraagde apparatuur

De onder~taandc apparatuur is aangevraagd ter realisering van het gc\\'ell~lc integraal systeem.
In de figuur is de reeds hötaandc hardware in grijs aangegeven. De uitbreidingen zijn in wit
wee rgegc ve n.

• 1 Server

• 2 Monitoren

• 1 Werkstation

• 6 Netwerkkaarten(NK)

Operatiekamers

: Tulip 484 DX SOi
16 Mb Intern
SCSI controller

: Nec 4F9E inclusief MGE 1024 grafische kaart

: Tulip 486 DX

kantoor ECC

,',
1---------"::-1

"I!
i;.

:"!I---------1 ~
':.l
.)

N
I"l---------j K

r Nee monite~-- : r-;,
;--, t---------i':J

------- ---I iK
I Werkstati~n__J '

taand Netwerk
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I------~

I Server I
L . j

Nee monitor
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