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KTD-l KÉszÜLÉKÉlBttentaM vusGÁLATÁváL szERzETT
TAPÁSzTALAToK

TD-l készutéketrendkivuli Ígénybevételnekvessttk
Nagyszámu mérést végeztunk abbót a célból, hog
alá extrém viszonyok között'. meghatározzuk repulőorvosi szempontbőI az egyes rrÉrőcsatornák igénybe
vételi gyakorisrígát; időelemzéseket végezzunk; nyomon kövessuk a mérőcsatornák meghibásodásait: az
igénybevételután jellemezzllk az egyes mér6csatornákag és a levont *övetkeztetések alapján javaslatokat tegyUnk.

l.
Az

A KTD-I készülék igénybevételg extrém viszonyok

között

elvégzeft vizsgálatok alkalmával a készuléklégnyomás- és hómérséklewáltozásnak, vibrácilnak,
gravitációs terhelésnek volt kitéve, gyakran kenrlt áttelepitésre egyik munkahelyről a másikra, nem
áll,andó vizsgá'.l személy dolgozott vele, kedvezótlen vizsgálati feltételek ktizött is muködöty'nagy háttérzaj, helyszuke, idődeficit, rázkódás-utődésr/.A készaléket kulöDböző speciáis repulőorvosi munkahelyeken prÓbáltrrk ki, ahol a mérésekcélja áás és más volt.

1.1 Funkcionáli s dÍagnosztikai 1aboratórium
őt a készulékhasználhatóságának meghatározása tömeges

(intézeti körulmények)

szurőv1 zsgáLan feltétel,ek között, illeszthetősége kerékpárergometriához, fulnyomásos oxigéu Légzésíterheléses próbához, időelemzések el-

végzése.

PszichológÍai
cél: stfess'_szituációs
')"r2
tár si

tása,

gy ógy

laboratórium

(intézeti körtllmények).

vizsgáLatoknál a készülékalkalmazható9áge, pszichológiai muszerekhez való
sg álatoknál használható sága.

szethat ástani viz

3 Ve stibularis laboratÓrium
Cél: Coriolis erők cumulativ hatásának

(intézeti körttlmények)'
vizsgálatárrál a készulékhasználhatósága,

vizsgálatokrál a készulékalkalmazhatósága.

.4 Barokamra.
él: 5000-l0 000 méteres magasságnak

son)

a készulékkiprrbáIása.

l.5 Repu1őgép szimulátor.
Cél: a gép fedélzetéről és a kiszolgálÓ

megfelelő hypobaricus viszonyok között

nyomásos oxigén légzésiterheléses pr'óbák alkalmával.

történő edzések, valamint ful-

RepuIőgép fedélzete (fedélzeti áramforrás, zaj, vibráció, gravitációs
4 Gz - 7 Gz irányban és nagyságban)

+

Cél: a készulékalkalmazhatósága,
mények vizsgálata.

terhelés:

meghibásodások lehetőségének meghatározása, ergonomiai követel-

l.8 startorvosÍ rendelő (tábori köillmények).
Cél: a készulékalkalmazhatóságárrak, valamint sérulékenységénekvizsgálata.
492

(404-l98 Hgmm nyomá-

helységből mttködtetve a készulékkiprÓbálása.

'!.6 Tulnyomásos laboratórÍum (intézeti körlllmények).
Cél: a készulékalkalmazhatóságának meghatározása magassági ruhával
l.7

gyrgyszerhatástani

l.9 Be1gy ógy6sz ati ambulancia és surgősségi, mentős felvételi
ugye let (kórházi körülmények).
Cél: a készulék haszn{lhatósfuának, az érzékelőkelhelyezésének vizsgá|ata.
2.

18.U.2

Mérésrszám

Á készuléknyolc élettani funkció rrÉrésérealkalmas, ezek közüI - megállapodás szeri.nt - egy mérésnek legalább négy vitálértékmeghatátozása volt vehető. (A rrÉrhető paraméterek legalább 50/6-'a.)
Ilyen kritériumok alapján a készülékremegadhati jegyzíkölyvezett mérésiszám 262l . olyan vizsgáLatok is történtek, amikor csak egy vagy két mérőcsatorna mukö'dött' ezért a kulönböző mérócsatornákra
megadható mérésiszámok küIönböznek egymástól' Reakcióidő mérő egység.' 3740 mérés.Vérnyomás,
pulzus, EKG-EEG egység: 262I mérés.Hőmérséklet-mérőegységl 2277 mérés.Spirométer egység:
7282 métés.Audiométer egység: l37 mérés'

3.

A

leggyaLrabban használt mérőkombinációk

Áudiométer * vérnyomás + pulzus + reakciÓidő + inőmérő + EKG-EEG kombinációban: l37 mérés.
ű vérnyomás + pulzus + hőmérő + EKG - EEG kombinációban 902 mérés.lVérnyomás + pulzus + spirométer +
+hőmérő + EKG-EEG kombinációban 1332 mérés.:.vémyomás+ pulzus + EKG-ENG kombinációban 200mérésr,Vérnyomás + pulzus + spirométef + EKG kombinációban 50 mérés./Reakcióidő mérés3503 mérés.
A mérőkombinációk elemzése arra utal, hogy a vizsgálatok tulnyoml többségében a vérnyomás + pulzus +
+ EKG mérésérevolt szttkség. Kiegészitő jelteggel végezflLk viszonylag gyakran a hőmérséklet mérését.
Audiometriára' spirometriára viszonylag ritkán kerult sor. A leggyakrabban szeltplő reakcióidő mérés
speciális repulőorvosi igényeinkből fakad.

.f

4. ]dőelemzések
Á készulék használati

értékénekmeghaqározása szempontjából fontosnak tartottuk a teljes mérésiÍdő
meghatározását (a készulékkicsomagolása, mérőkész helyzetbe hozása, étzékelíkfelhelyezése, tisztA
mérésiidő, étzékel'ők leszerelése, készulékbecsomagolása), valamint a tiszÍA mérésiidő elemzését.
Gyakorlatlan vizsgáIl személy esetén a teljes mérésiidő 24,1 percet vesz igénybe, ami gyakorlással
l8,2 percre rövidithető. Á kicsomagolás és becsomagolás mindkét vizsgáIónáI a teljes mérésiidőnek
több mint a felét igénybeveszi. Az érzékelőkleszerelése egyszerü, mindkét vizsgálónál jelentéktelen
ideig- tart' Következtetés: a készuléktwábbfejlesztépénél célszeru lenne a kicsomagolást és becsomagolást könnyebbé tevő etrendezést megvalósitani. Gvakorlással leginkább az érzékelők felszereLési ideje
és maga a tiszta mérésiidő csökkenthető ftözel felére). A kicsomagolás, a leszerelés és a becsomagolás ideje gyakorlással lényegesen nem csökkenthető, HangsulyoznÍ kell, hogy sorozatméréseknél (szurővizsgáLatoknál) csak a felszerelés + mérés* leszerelés idejét kell tekintetbe venni, ami gyakorlatlan
vízsgáIlláL átlagban ll,5 perc, gyakorlott vizsgálónáI pedig csak 6,5 perc' (Az audiomettiátnem számolva, mivel a nagy induviduális különbségek miatt reálÍs átlagos mérésiidőt meghatározni nem tudtunk.) A tiszta mérésiidők elemzése arra utal,.hogy' a leg idő igényesebb a reakció idő mérése (10
acusticus vagy l0 vizuáli9 ingerre). Á vérnyomás méiésés a ,spirometria ideje gyakorlással nagymértékbencsökkenthető. A készulékremegadható jegyzőkönyyezett llzeÍnidő az ismertetett kritériumok
alapján 5ó8 óra.

5.

Meghibásodások

'

.

Nem hibásodott meg egyszer sem az EKG-EEG' reakciÓidő és a hőmérő egység, Áz audiométer viszonyLag kevés igénybevételellenére kétszer Ís meghibásodott' Á vérnyomásmérő mandzsetta és kézipumpa nem
bir ilyen igénybevételt.A spirométer kalibrációjára és ellenőrzésére a párásodáson kivül is sokszor szükség volt. A pulzus érzékelő és az EKG páciens kríbel a csatlakozó forrasztásánál hamar meghÍbásodik.

6.
7.

A mérőcsatornák jellemzése az igénvbevétel utá!
Javaslatok

A tartós igénybevételsotán' szetzett tapa.sztalataink alapján javasoljuk uj, miniattlrizáIt, zavarérzéketlen,
polifunkciÓs érzéke(ő kifejlesztését, valamint uj mérésielvek bevezetését.
A készulékkel kulönJéle céIzatta| számos vizsgáIatot végeztunk; ugy véljuk, a készulékhasználati értékét, felhasználhatrságát a gyakorlatban jól megismertÚk. Alkalmunk volt más, hasonló rendeltetésu készülékekkel és azokée,ékelőjévelösszehasonlÍtani. Erre hivatkozva jelenthetjük ki, hogy a KTD-1 készulék
előnyös társitásu, hasznos,a legkulönfélébb ter1tleteken használható, az extTém igénybevételt is jrl turő készülék már jelen állapotában is. Kritikai észrevételeink ellenére nem hiányosságai, hanem előnyei dominátnak.
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