
Модул Oxygen Assist
за употреба с Vapotherm Precision Flow®

Инструкции за употреба
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Символи

Внимание: Консултирайте се с ръководството

Предупреждение: Трябва да се прочетат инструкциите за употреба

Променлив ток

Използване за един пациент

Защитно заземяване

Да не се покрива

Тип BF клас 1

Този символ показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване не 
трябва да се третират като несортирани битови отпадъци и трябва да се събират 
разделно. Свържете се с оторизиран представител на производителя за информа-
ция относно извеждането на оборудването от експлоатация.

Включено/изключено устройство

Заглушаване/спиране на аларма

Заглушена аларма

Заряд на батерия

Свързан USB

Гнездо за свързване на електронни медицински досиета

Гнездо за свързване на кабел за пациент за SpO2

Гнездо за свързване с USB

Гнездо за свързване с Ethernet

Гнездо за свързване на бутон за повикване на медицинска сестра

Гнездо за свързване на Precision Flow

Резервно гнездо за свързване
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Раздел 1   Показания, предупреждения и съвети за внимание
Основни показания
Модулът Oxygen Assist е допълнителен модул, използван само с Vapotherm Precision Flow, който е показан за 
титруване при необходимост на кислород с топли овлажнени дихателни газове, подавани към пациенти със 
спонтанно дишане, въз основа на непрекъснато неинвазивно следене на насищането на кръвта с кислород. 

Модулът Oxygen Assist е предназначен за лечение на педиатрични (включително новородени) и възрастни 
пациенти в клинична среда под наблюдение.

Предупреждения и съвети за внимание
• Предупреждението указва, че е възможно възникването на ситуация, която е потенциално опасна 

за пациента или потребителя.
• Съветът за внимание указва състояние, което може да доведе до повреда, неизправност или 

неправилна работа на оборудването.
• Забележката указва момент, на който трябва да се обърне внимание с цел по-ефективна или 

удобна работа.

Моля, отделете време да се запознаете с предупрежденията, съветите за внимание и забележките, посочени в 
тези инструкции за употреба и в инструкциите за употреба на Precision Flow.

Потребителят на този продукт носи пълната отговорност за всяка неизправност поради експлоатация 
или поддръжка, извършена от лице, което не е обучено от персонал на Vapotherm или официалната 
документация за обучение.

При работа с която и да е част от системата Precision Flow, винаги спазвайте указанията за контрол на 
инфекциите в болницата и стандартните предпазни мерки. Vapotherm препоръчва също потребителите да 
спазват публикациите на Центъра за контрол на заболяванията (CDC) „Насоки за поддръжка на апарати 
за дихателна терапия в употреба“ и „Насоки за предотвратяване на нозокомиална пневмония“. За повече 
информация вижте инструкциите за употреба на Precision Flow.

Предупреждения от общ характер
Федералното законодателство (на САЩ) ограничава употребата на това изделие до употреба от или по 
поръчка на лекар. Това изделие трябва да се използва само от клинични специалисти, които са обучени 
да използват и да работят с модула Oxygen Assist и Precision Flow.  

Обслужването на изделието трябва да се извършва само от квалифицирани и сертифицирани сервизни 
техници.

Ако изделието е повредено или не работи правилно, не го използвайте. Свържете се със съответния 
упълномощен координатор на клиничното проучване.

Да не се използва, ако захранващият кабел е повреден. Да не се използва кабел, различен от включения 
в комплекта. Да не се използват удължителни кабели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не променяйте апаратурата без разрешение от производителя. 
Неспазването на това предупреждение може да доведе до неизправност на изделието 

или да навреди на пациента.
Изделието следва да се използва само в клинична среда при наблюдение на пациента съгласно 
стандартите за медицински грижи. Операторът трябва да се намира достатъчно близо, за да чува алармите.

За употреба само при пациенти със спонтанно дишане. Precision Flow®, със или без модула Oxygen Assist, 
не е животоподдържаща система. 

Включването на SpO2 в системата Precision Flow® с модула Oxygen Assist не 
елиминира необходимостта от отделно и независимо наблюдение на пациента, 
показано съгласно етикетирането на системата Precision Flow®. Пациентите на 
високоскоростна назална инсуфлация, получаващи допълнителен кислород, са с обострено състояние 
и обгрижващият ги екип трябва да им осигури подходящо клинично наблюдение. Необходимо е 
допълнително наблюдение на пациента, включително пулсова оксиметрия, ако Precision Flow® се 
използва за подаване на допълнителен кислород. 

Не инициирайте автоматично подаване на кислород с модула Oxygen Assist преди стабилизиране на 
стойностите на SpO2 на пациента.
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Раздел 1   Показания, предупреждения и съвети за внимание
За повече информация вижте инструкциите за употреба на Precision Flow.

Предупреждения, съвети за внимание и забележки, свързани с 
изделия Masimo®

Общи:
• Модулът Oxygen Assist следва да се използва само от или под наблюдението на квалифициран 

персонал. Преди употреба трябва да се прочете ръководството, допълнителните материали, 
указанията за използване, цялата информация за предпазни мерки и спецификацията.

Предупреждения:

• Както при всяка медицинска апаратура, внимателно насочете кабелите за пациента, за да 
намалите вероятността от заплитане или задушаване на пациента.

• Не поставяйте модула Oxygen Assist или аксесоарите към него в положение, при което е 
възможно падането им върху пациента.

• Не стартирайте и не използвайте модула Oxygen Assist, преди да сте проверили дали 
настройката е правилна.

• Не използвайте модула Oxygen Assist по време на ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) или в среда, 
в която се извършва ЯМР.

• Не използвайте модула Oxygen Assist, ако изглежда повреден или подозирате, че е повреден.

• Опасност от взрив: Не използвайте модула Oxygen Assist при наличие на запалими анестетици 
или друго запалимо вещество в комбинация с въздух, богати на кислород среди или азотен 
оксид.

• За да гарантирате безопасността, избягвайте нареждането на няколко устройства едно върху 
друго или поставянето на каквото и да било върху устройството, докато то работи.

• За да предотвратите нараняване, спазвайте насоките по-долу:
 ◦ Избягвайте поставянето на изделието върху повърхности с видими следи от разлети 

течности.
 ◦ Не потопявайте изделието в течности.
 ◦ Не се опитвайте да стерилизирате изделието.
 ◦ Използвайте почистващи разтвори само съгласно указаното в настоящите инструкции за 

употреба.
 ◦ Не се опитвайте да почистите изделието, докато е свързано към пациент.

• За предпазване от токов удар винаги премахвайте сензора за SpO2 и изцяло отстранете модула 
Oxygen Assist от пациента, преди да изкъпете пациента.

• Ако измерванията на SpO2 изглеждат съмнителни, първо проверете жизнените показатели на 
пациента чрез други средства, а след това проверете дали модулът Oxygen Assist функционира 
правилно.

• Възможните причини за неточно отчитане на SpO2 са:

 ◦ Неправилно използване и поставяне на сензора.
 ◦ Повишени нива на COHb или MetHb: възможни са високи нива на COHb или MetHb при на 

пръв поглед нормални нива на SpO2. При съмнения за повишени нива на COHb или MetHb, 
трябва да се извършат лабораторни анализи (CO-оксиметрия) на кръвна проба.

 ◦ Повишени нива на билирубин.
 ◦ Повишени нива на дисхемоглобин.
 ◦ Вазоспастично заболяване, като болест на Рейно, и периферна съдова болест.
 ◦ Хемоглобинопатии и нарушения на синтеза, като таласемии, Hb s, Hb c, сърповидно-

клетъчна анемия и др.
 ◦ Хипокапнични или хиперкапнични състояния.
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Раздел 1   Показания, предупреждения и съвети за внимание
 ◦ Тежка анемия.
 ◦ Много ниско артериално оросяване.
 ◦ Артефакт от прекомерно движение.
 ◦ Анормален венозен пулс или свиване на вените.
 ◦ Тежка вазоконстрикция или хипотермия.
 ◦ Артериални катетри или интрааортни балон-катетри.
 ◦ Вътресъдови багрила, като индоцианиново зелено или метиленово синьо.
 ◦ Външно нанесени оцветители и текстури, като лак за нокти, акрилни нокти, брокат и др.
 ◦ Родилни петна, татуировки, обезцветяване на кожата, влага върху кожата, деформирани или 

анормални пръсти на ръцете и др.
 ◦ Нарушения в пигментацията на кожата.

• Взаимодействащи вещества: Багрила или вещества, съдържащи багрила, които променят 
обичайната пигментация на кръвта, може да са причина за неточни резултати.

• Модулът Oxygen Assist не трябва да се използва като единствено основание за медицински 
решения. Той трябва да се използва в съчетание с клиничните признаци и симптоми.

• Измерването на SpO2 в модула Oxygen Assist не е измерване за апнея.

• Модулът Oxygen Assist може да се използва по време на дефибрилация, но това може да повлияе 
на точността или наличието на резултатите от измерване на SpO2.

• Модулът Oxygen Assist може да се използва по време на електрокаутеризация, но това може да 
повлияе на точността или наличието на резултатите от измерване на SpO2.

• Измерването на SpO2 в модула Oxygen Assist не трябва да се използва за анализ на аритмия.

• SpO2 се калибрира според емпирични данни при здрави пълнолетни доброволци с нормални нива 
на карбоксихемоглобин (COHb) и метхемоглобин (MetHb).

• Не регулирайте, не ремонтирайте, не отваряйте, не демонтирайте и не променяйте модула 
Oxygen Assist или аксесоарите. Това може да доведе до нараняване на персонала или повреда на 
апаратурата. Върнете модула Oxygen Assist за обслужване, ако е необходимо.

Внимание:
• Не поставяйте модула Oxygen Assist така, че контролите да могат да бъдат променени от пациента.

• Опасност от токов удар и възпламеняване: Винаги изключвайте изделието и го изключвайте от 
източника на захранване преди почистване.

• Възможна е чувствителност на източници на светлина при пациенти на фотодинамична терапия. 
Може да се използва пулсова оксиметрия само под внимателно клинично наблюдение за кратки 
периоди, за да се сведе до минимум взаимодействието с фотодинамична терапия.

• Не поставяйте модула Oxygen Assist върху електрическо оборудване, което може да повлияе на 
изделието и да му попречи да работи правилно.

• Ако стойностите на SpO2 показват хипоксемия, трябва да се вземе кръвна проба за лабораторно 
изследване, за да се потвърди състоянието на пациента.

• При често показване на съобщението „Low Perfusion“ (Ниско оросяване), намерете място за 
наблюдение с по-добро оросяване. Междувременно направете оценка на състоянието на пациента 
и при наличие на показания проверете насищането с кислород чрез други средства.

• Променете мястото на приложение или сменете сензора за SpO2 и/или кабела за пациента при 
показване на съобщение „Replace sensor“ (Сменете сензора) и/или „Replace patient cable“ (Сменете 
кабела за пациента) или при постоянно показване на съобщение за лошо качество на сигнала 
(като „Low SIQ“ (ниска идентификация и качество на сигнала)). Тези съобщения може да са 
показател, че е изчерпано времето за следене на пациента на кабела за пациента или сензора.
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Раздел 1   Показания, предупреждения и съвети за внимание
• Ако използвате модула Oxygen Assist по време на облъчване на цялото тяло, сензорът за SpO2 

трябва да бъде извън зоната на облъчване. Ако сензорът е изложен на облъчване, отчетените 
резултати може да са неточни или изделието да показва нулева стойност по време на периода на 
активно облъчване.

• Разликите в измерванията може да са значителни и да са повлияни от техниката на вземане на 
проба, както и от физиологичните особености на пациента. Резултати, показващи несъответствие 
с клиничното състояние на пациента, трябва да бъдат повторени и/или допълнени с 
допълнителни данни от изследвания. Кръвните проби трябва да се анализират с лабораторни 
прибори преди вземане на медицинско решение с цел получаване на пълна информация относно 
състоянието на пациента.

• Не потопявайте модула Oxygen Assist или свързаните с него аксесоари в почистващ разтвор и 
не се опитвайте да стерилизирате чрез автоклав, облъчване, пара, газ, етиленов оксид или друг 
метод. Това ще повреди сериозно изделието.

• Опасност от токов удар: Извършвайте периодични проверки, за да сте сигурни, че токовете 
на утечка на схемите, прилагани на пациенти, и на системата са в рамките на приемливите 
граници съгласно указаното в приложимите стандарти за безопасност. Сумираните токове на 
утечки трябва да бъдат проверени и в съответствие с IEC 60601-1 и UL60601-1. Трябва да се 
проверява токът на утечка на системата при свързване на външна апаратура към системата. При 
настъпване на събитие, като падане на компонент от височина около 1 метър или повече или 
разливане на кръв или други течности, направете повторно изпитване преди употреба. Това може 
да доведе до нараняване на персонала.

• Третиране на отпадъците от продукта: третирайте отпадъците от изделието и/или аксесоарите 
към него в съответствие с местното законодателство.

• За да сведете до минимум радиосмущенията, не допускайте наличие на друго електрическо 
оборудване, което излъчва радиочестотно предаване в непосредствена близост до модула 
Oxygen Assist.

• Сменете кабела или сензора за SpO2, ако по време на наблюдение на последователни пациенти се 
показва съобщение за смяна на сензора или за ниска идентификация и качество на сигнала, след 
като изпълните стъпките за отстраняване на неизправности, посочени в настоящото ръководство.

Забележки:
• При модула Oxygen Assist не може да се използва функционален тестер за измерване на 

точността на измерването на SpO2.

• Насочването на изключително силни светлини с висока интензивност (като светлини от 
пулсиращи стробоскопи) към сензора за SpO2 може да попречи на модула Oxygen Assist да 
получи точно отчитане.

• Не навивайте кабела за пациента за SpO2 в стегната намотка или около изделието, тъй като това 
може да го повреди.

• Допълнителна информация конкретно за сензорите Masimo, съвместими с модула Oxygen Assist, 
включително информация за качеството на параметрите/измерванията по време на движение и 
ниско оросяване, можете да откриете в указанията за ползване на сензора (DFU).

• Кабелите и сензорите за SpO2 са снабдени с технологията X-Cal™, за да се сведе до минимум рискът 
от неправилно отчитане и неочаквано прекъсване на наблюдението на пациента. Вижте DFU за 
кабела или сензора за конкретната продължителност на периода на наблюдение на пациента.

Настоящото изделие е обхванато от един или повече патенти, съгласно изложеното на: www.masimo.
com/patents.htm

БЕЗ ЛИЦЕНЗ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ: Притежанието или закупуването на настоящото изделие не е 
свързано с изричен лиценз или лиценз по подразбиране за използване на изделието с неодобрени 
сензори или кабели, които биха могли, самостоятелно или в комбинация с настоящото изделие, да 
попадат в обхвата на един или повече от патентите, свързани с настоящото изделие.
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Модулът Oxygen Assist на Vapotherm е предназначен за работа със системата Precision Flow за 
регулиране на подаването на кислород въз основа на клиничните потребности на пациента, отразени в 
отчетените резултати за SpO2 на пациента. Тази автоматична система за контрол използва патентован 
алгоритъм за контрол на обратната връзка за проследяване на насищането с кислород на пациента и за 
автоматично регулиране на концентрацията на подавания кислород чрез системата за подпомагане на 
дишането.

Vapotherm Precision Flow

Модул Oxygen Assist 
на Vapotherm

Модулът Oxygen Assist на Vapotherm използва доказани технологии за пулсова оксиметрия и подаване 
на газ Precision Flow, както и патентован алгоритъм, който увеличава или намалява настройката за %O2 
с цел поддържане на целева стойност на SpO2. Клиничният специалист задава целевата стойност на 
SpO2, а системата използва алгоритъм, който комбинира анализа на измерванията в реално време и 
тенденциите, за да избере подходящото подаване на %O2. Използването на интелигентни алгоритми 
за усредняване и хистерезис от монитора за SpO2 Masimo SET™ защитава системата от артефакти, 
които биха могли да доведат до прекалено бърз цикъл на подаване на O2. Модулът Oxygen Assist е 
предназначен за ползване със системата Precision Flow, която контролира подаването на %O2 въз 
основа на настройка, изпратена от модула Oxygen Assist или зададена ръчно на самата система 
Precision Flow.

Модулът Oxygen Assist комуникира с Precision Flow чрез порта за сериен интерфейс, който се намира на 
гърба на системата Precision Flow.

ЗАБЕЛЕЖКА: За някои клинични специалисти може да са от полза пиковите дължини на вълните и 
мощността на излъчване на светодиодите, използвани при сондата за SpO2. Сензорите на Masimo 
използват светодиоди с червена и инфрачервена светлина. Тези диоди излъчват съответно при 660 nm 
и 905 nm и тяхната мощност на излъчване е по-ниска от 15 mW. 

Раздел 2   Принципи на работа
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Раздел 3   Компоненти
Модулът Oxygen Assist на Vapotherm се състои от следните части:

• модулът Oxygen Assist;
• комплект за монтиране на стълб;
• захранване;
• кабел за пациент за SpO2 Masimo.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Предоставеният електрически адаптер е единственият одобрен адаптер за 
използване с модула Oxygen Assist и подава 12 VDC към модула Oxygen 
Assist. Свържете се с Vapotherm, ако смятате, че Вашият електрически 
адаптер не работи или ако е необходимо да го смените. Използвайте само 
електрически адаптер, предоставен от Vapotherm.

Сензорите Masimo се предлагат отделно. Одобрените модели сензори Masimo включват: 

• самозалепващи сензори LNCS®;

• самозалепващи сензори LNCS® Neo-3;

• сензори RD SET™.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Прилаганите части, които могат да се използват с модула Oxygen Assist, 
са сондите за SpO2 на Masimo, упоменати по-горе. Консултирайте се 
придружаващата документация на Masimo за повече информация.
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Раздел 4   Монтиране и свързване
Монтиране на системата
1. Закрепете модула Oxygen Assist към комплекта за монтиране на стълб.
2. Монтирайте модула Oxygen Assist към одобрената от Vapotherm ролетна поставка, както е 

показано.
3. Свалете силиконовата тапа в капака на сензора за кислород в задната част на апарата Precision 

Flow.
4. Включете съобщителния кабел в модула Oxygen Assist и затегнете двата крилчати винта.
5. Свържете съобщителния кабел от модула Oxygen Assist към порта за интерфейс на Precision Flow.
6. Включете захранването на модула Oxygen Assist в модула Oxygen Assist и в електрически контакт, 

маркиран като „болничен клас“ или „само за болници“.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете правилната ориентация на конектора на захранването при поставянето 
му в модула Oxygen Assist. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте модула Oxygen Assist по начин, който би затруднил 
изключването на изделието. 

Свързване на сензора
• Свържете кабела за пациента за SpO2 към гнездото за SpO2 на панела с конектори на модула 

Oxygen Assist. Консултирайте се с раздел „Свързване на сензора към кабела за пациент“ в 
УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА на Masimo, за да разберете как да свържете сензора.

Модул 
Oxygen 
Assist, 
монтиран 
и включен 
към 
Precision 
Flow и към 
захран-
ване

Панел с конектори на модул Oxygen Assist на Vapotherm

Времева карта

кабел за пациент за 
SpO2 

Свързаност към 
система за EMR

кабел за пациент 
за SpO2 

USB Ethernet Комуникация с 
Precision Flow

Постоянен ток

Свързване на бутон за 
повикване на мед. сестра
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Раздел 5   Бутони за контрол и дисплей
Модулът Oxygen Assist се контролира чрез два фиксирани клавиша (включване/изключване; 
заглушаване на аларма), бутон за контролиране на настройките и сензорен екран. Когато е свързан към 
Precision Flow и към пациента чрез сензор за SpO2, модулът Oxygen Assist подава ръчно контролиран 
(Ръчен режим) или автоматично контролиран (Автоматичен режим) кислород.  

Използване на менютата
• За да извикате дадено меню, натиснете желания раздел от менюто. Полетата с параметри също 

могат да насочат към съответното меню.

 Забележки:
 Освен ако не е посочено друго, промяната в настройките влиза в сила след натискане на клавиша. 

1 Индикатор за тип пациент 5 Показване на съобщение
2 Показване на тенденция 6 Режим за %O2 (автоматичен; ръчен)
3 Показване на ID на пациент, час и дата 7 Полета с параметри (натиснете за извикване на менюта)
4 Индикатор за заглушаване на аларма (с хикс при заглушена аларма) 8 Клавиши на менюта

Забележка:  Модулът Oxygen Assist е калибриран да показва функционално насищане с кислород. Показаните 
стойности както на SpO2, така и на %O2 в показаната тенденция са нормализирани като проценти.

Заглушаване 
на аларма

Включване/
Изключване
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Настройка на системата
1. Настройте Precision Flow съгласно инструкциите за употреба на Precision Flow. Свържете 

маркучите за подаване на кислород и въздух към правилните гнезда, а след това ги свържете към 
стенните контакти. Свържете захранващия кабел.

2. Включете модула Oxygen Assist към захранването. При включване на системата ще се покаже 
първоначалният екран. Клавишът за включване/изключване се използва за включване на 
изделието след включване към захранване. Изберете системното меню. Задайте правилните 
стойности за TIME (ЧАС) и DATE (ДАТА). 

3. Задайте желаната настройка за „Auto Mode Override“ (Отмяна на автоматичен режим). Опциите 
са: Exit Auto Mode (Изход от автоматичен режим), 120, 90, 60, 30, 15, или 5 секунди. „Auto Mode 
Override“ (Отмяна на автоматичен режим) определя как ще реагира модулът Oxygen Assist на 
ръчна промяна на подаването на %O2 чрез Precision Flow, когато модулът Oxygen Assist е в 
автоматичен режим. Ръчната промяна в %O2 на Precision Flow с избрана опция „Exit Auto Mode“ 
(Изход от автоматичен режим) веднага ще постави модула Oxygen Assist в режим на ръчно 
определяне на %O2. Ръчната промяна в %O2 на Precision Flow с избрани „120/90/60/30/15/5“ 
секунди ще потисне режима на автоматично титруване на %O2 за съответния период от време, 
преди модулът Oxygen Assist да рестартира автоматичното титруване на %O2.

4. Задайте предпочитаната сила на звука на високоговорителя и предпочитаната яркост на екрана.

Достъп до системата
За достъп до актуализации на софтуера, данни от истории на заболявания и настройки по подразбиране 
за заведението са необходими PIN кодове. 

PIN кодове по подразбиране:

Актуализация на софтуер - 1234

Управление на данни от истории на заболявания - 5678

Настройки по подразбиране за институцията - 0987

PIN кодовете може да се променят на системния екран чрез раздел „Access“ (Достъп).

Раздел 6   Включване и основна настройка

Раздел 7   Въвеждане на пациент

Меню „Patient“ (Пациент) позволява избор на тип пациент и специфичните за пациента настройки, както 
и стартиране на нова история на заболяването и превключване между автоматичен и ръчен режим на 
%O2.

1. Задайте типа на пациента (новородено), целевото %SpO2, горната и долната граница на интервала 
от %SpO2, резервния %O2 и граничната стойност за аларма на %O2.

2. Натиснете „Start Case“ (Стартиране на история на заболяване). При стартиране на нова история 
на заболяване модулът Oxygen Assist създава нов ID на пациент, който се състои от дата и 
времеви печат. Този ID на пациент се показва в горната част на всички екрани.
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Раздел 8  Настройване на аларма
Показания на аларми 
Модулът Oxygen Assist обявява 1 ниво на аларма:

• Аларма със среден приоритет: оранжева мигаща светлина; издаване на 3 сигнала.

Модулът Oxygen Assist показва съобщения за препоръки без звуков сигнал на мястото за съобщения.

Забележки:
Преди да започнете нова история на заболяване, проверете дали системата за аларми работи, като без 
да включвате сензора за пациента обърнете внимание дали се генерира аларма, посочваща „No Sensor 
Connected“ (Не е свързан сензор). 

Съобщенията за аларми се превъртат на мястото за съобщения.

За списък от съобщения за аларми и необходимите действия, вижте раздел „Съобщения за аларми и 
статус“.

За показания на аларми на Precision Flow, вижте инструкциите за употреба на Precision Flow.

Заглушаване/спиране на аларма

• Натиснете фиксирания клавиш за заглушаване на аларма, за да заглушите всички аларми за 
период от 2 минути.  

Забележка: Ако алармите са заглушени, в горния десен ъгъл ще се появи 
икона на задраскана камбанка. 

Предупреждения:
Ако алармите бъдат заглушени за 2 минути, по време на 2-минутния период на заглушаване на 
алармата няма да се показва последваща аларма със същия приоритет.
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Избор и поставяне на сензор
Обърнете внимание на следното при избор на 
сензор:

• тегло на пациента;
• ниво на активност на пациента;
• нива на оросяване на пациента;
• налични места за сензора;
• очаквана продължителност на наблюдение 

на SpO2. 

Моделите сензори Masimo включват: 
• сензори за многократна употреба LNCS® (1);
• самозалепващи сензори LNCS® (2);
• самозалепващи сензори LNCS® Neo-3 (3);
• сензори RD SET(4).

Поставете сензорите по следния начин:

1. Почистете мястото на поставяне. Изтрийте лака за нокти, ако има такъв.
2. Изберете подходящ сензор и поставете според указанията в документацията на сензора.
3. При наличие на ярка околна светлина, покрийте мястото на поставяне с непрозрачен материал. 

(Пряката слънчева светлина, хирургичното и флуоресцентното осветление, билирубиновите лампи и 
инфрачервените нагревателни лампи могат да повлияят на работата на сензора.)

За повече информация относно поставянето на сензора, консултирайте се с раздел „Избор на място“ 
в УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА на Masimo.

Предупреждения:
• Използвайте само одобрени сензори за оксиметрия на Masimo за измервания на SpO2. Използването 

на други сензори може да доведе до неточно отчитане на SpO2.
• Преди да използвате сензора, прочетете внимателно документацията на сензора, включително 

всички предупреждения, съвети за внимание и инструкции.
• Точността на резултатите от пулсова оксиметрия може да бъде неблагоприятно повлияна от 

условията на околната среда, грешки при поставянето на сензора и движения от страна на пациента.
• Не използвайте сензора върху крайник с маншет за измерване на кръвно налягане, артериален 

катетър или вътресъдова линия.
• Значителните нива на дисфункционален хемоглобин (HbCO или MetHb) може да доведе до неточно 

отчитане.
• Не използвайте повреден сензор или повредени кабели за пациента.
• Не използвайте сензор с открити оптични компоненти.
• Не използвайте сензори в среда на магнитен резонанс. Токът от проводници може да причини 

изгаряния.
• Използването на сензора по време на дефибрилация може да доведе до неправилно отчитане.
• Неправилното поставяне или продължителната употреба на сензора може да увреди тъканите. 

Проверявайте често мястото на поставяне, за да се уверите, че сензорът продължава да е правилно 
позициониран и за да можете да установите евентуално дразнене на кожата.

• Не увивайте сензора прекалено стегнато.
• Не опъвайте прекомерно кабелите на сензора.
• Не потопявайте сензора или кабелите за пациента във вода, разтворители или почистващи 

разтвори. Сензорите, конекторите и кабелите за пациента не са водоустойчиви.

Раздел 9   Настройване на SpO2
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• Не стерилизирайте сензорите или кабелите за пациента чрез облъчване, пара или етиленов оксид. 
Консултирайте се с инструкциите за почистване и стерилизация в документацията за сензори за 
пулсова оксиметрия за многократна употреба и за кабелите за пациента.

  Забележка: Сензорите, използвани с това изделие, могат да бъдат категоризирани като изделия за 
употреба на повърхността, които имат контакт с кожата за ограничен период от време. Сензорите 
са преминали препоръчителните изпитвания за биологична съвместимост и следователно 
съответстват на ISO 10993–1.

Поле за показване на параметъра SpO2

Забележка: Индикаторните светлини дават информация за идентификацията и качеството (IQ) на сигнала. 
Зеленият цвят обозначава стойности на IQ на сигнала по-големи или равни на 0,3%. Червеният цвят 
обозначава стойности на IQ на сигнала по-малки от 0,3%.

Диапазонът на показване на SpO2 е 1-100%. Стойност „---“ означава, че не е налично измерване. 
Диапазонът на показване на пулса е 1-240 уд./мин. Стойност „---“ означава, че не е налично измерване.

Забележка: SpO2, пулсът и IQ на сигнала се актуализират веднъж на секунда.

Настройка на целево SpO2

1. Натиснете полето за целево SpO2 на началния екран или изберете меню „Patient“ (Пациент), за да 
зададете целевото SpO2. 

2. Натиснете полето с параметъра за целеви %SpO2 на сензорния екран и задайте целевото SpO2 на 
пациента чрез бутона за контролиране на настройките. 

3. Задайте целевия диапазон като натиснете полетата с параметри за горна и долна граница на 
диапазона на %SpO2 на сензорния екран и задайте процентната разлика от целевия %SpO2 чрез 
бутона за контролиране на настройките. 

  ЗАБЕЛЕЖКА: Задаването на целеви диапазон не променя целевото SpO2. Тази настройка регулира 
само времето при изчисляване на диапазони при преглед на тенденции.

Раздел 9   Настройване на SpO2
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Раздел 10   Настройване на %O2

Цел и предназначение: Системата за автоматичен контрол на %O2 използва измерените стойности 
на SpO2 на пациента, за да контролира подаването на %O2 въз основа на потребностите на пациента. 
При активиране на автоматичен контрол на %O2 системата се стреми да поддържа нивото на SpO2 
на пациента близко до или равно на предварително конфигурираното целево SpO2 (вижте също 
допълнителната литература).

1. Изберете меню „Patient“ (Пациент), за да настроите режима за %O2. 

2. Натиснете полето с параметъра за резервен %O2 на сензорния екран и задайте целевия O2 на 
пациента чрез бутона за контролиране на настройките.

  Забележка: За повече информация вижте описанието на функцията за аварийна стойност на %O2 
на следващата страница.

3. Поставете времевата карта на модула Oxygen Assist и натиснете „Start Case“ (стартиране на история 
на заболяването). Когато пациентът е стабилен, натиснете бутона за автоматичен режим на O2, за 
да включите изделието в автоматичен режим (режимът по подразбиране е ръчен).

  Забележка: За да активирате автоматичен режим за %O2, в модула Oxygen Assist трябва да бъде 
поставена времева карта и да е стартирана история на заболяването на пациент.

4. Сега началният екран ще показва AUTO mode (АВТОМАТИЧЕН режим) и модулът Oxygen Assist 
ще започне автоматично титруване на %O2 въз основа на нивото на SpO2 на пациента и зададения 
целеви %SpO2. %O2, подаван от Precision Flow, може да варира от 21-100%, освен ако не е 
зададена граница на %O2. Подаденият %O2 може да бъде видян на екрана на Precision Flow или на 
показаната графична тенденция на началния екран на модула Oxygen Assist.
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Функция за аварийна стойност на %O2

При кратки моменти на невалидни или ненадеждни отчетени резултати за SpO2 се показва съобщение 
за грешка, което отразява степента на грешката, като в този случай модулът Oxygen Assist ще продължи 
да подава изчисления %O2 докато отчетените резултати за SpO2 станат валидни и надеждни. 

Докато сигналът за SpO2 е невалиден или ненадежден, подаването на %O2 е зададено на по-високата 
стойност от следните:

• Настройката за резервен %O2. 

• Настройката за изходен %O2 с изчислен алгоритъм като необходимата стойност, за да се 
поддържа SpO2 на пациента спрямо зададената точка през периода, в който модулът Oxygen 
Assist е в режим на автоматичен %O2.

• Средната стойност от последните три стойности на %O2 подаден автоматично преди аварийната 
стойност на SpO2.

Модулът Oxygen Assist автоматично излиза от автоматичния режим при следните обстоятелства:

• Клиничният персонал промени настройките за %O2 в Precision Flow. Модулът Oxygen Assist 
работи според настройката за отмяна на автоматичен режим.

• Модулът Oxygen Assist отчита невалидни или ненадеждни отчетени резултати за SpO2 според 
описаното по-горе в продължение на над 2 минути.

Ако модулът Oxygen Assist е излязъл от автоматичен режим, проверете пациента, позиционирането на 
сензора, свързванията и настройките. При клинични показания за това, върнете модула Oxygen Assist 
обратно на автоматичен режим в меню „Patient“ (Пациент).

Изключване на системата

1. В меню „Patient“ изберете „End Case“ (Приключване на история на заболяването).

2. За да изключите модула Oxygen Assist, натиснете бутона за включване/изключване, за да 
изключите изделието, а след това извадете предоставения адаптер за променлив ток от стенния 
контакт.

На началния екран се показват данни за тенденции. Той показва тенденциите в стойностите на SpO2 
(в син цвят) и %O2 (в зелен цвят), като последните стойности са от дясната страна на дисплея, а най-
старите от лявата страна. Граничната стойност за аларма на %O2 е показана с пунктираната червена 
линия. Показването на тенденциите се актуализира всяка секунда. Данните за тенденциите могат да 
бъдат прегледани на екран „Trend“ (Тенденции), като времето на показване на тенденция може да се 
настройва.

На екран „Trend“ (Тенденции) могат да се прегледат данните за тенденциите и показаната 
информация може да се променя чрез бутоните за навигация. 

Следните променливи се записват на интервали от една секунда и се съхраняват за неограничено 
време в енергонезависима памет.  Енергонезависимата памет запазва настройките си дори след 
спиране на захранването или изключване на системата. 

• Времеви печат
• SpO2

• %O2

Раздел 10   Настройване на %O2

Раздел 11   Изключване на системата

Раздел 12   Графично изобразяване на тенденции

Раздел 13   Записване на променливи
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• Автоматичен/ръчен режим

Модулът Oxygen Assist трябва винаги да се почиства и дезинфекцира между пациентите. Изпълнявайте 
стъпките по-долу, за да осигурите чисто и дезинфекцирано устройство. 

• Избършете главното устройство с кърпички Super Sani-Cloth®. 

• Прегледайте за видими замърсявания. Ако установите видими замърсявания, използвайте четка 
(напр. четка Spectrum M16), за да ги отстраните. 

• Навлажнете модула с още една кърпичка Super Sani-Cloth®. Поддържайте повърхността влажна в 
продължение на най-малко шест минути. Използвайте допълнителни кърпички Super Sani-Cloth®, ако 
е необходимо. 

 Внимание: Не използвайте белина, органични разтворители или абразивни почистващи препарати.

За инструкции за почистване и дезинфекция на Precision Flow вижте инструкциите за употреба на Precision Flow.

За инструкции за почистване и дезинфекция на сензора за SpO2 и кабела за пациента, вижте инструкциите, 
предоставени със сензора.

Раздел 14   Почистване и дезинфекция

Раздел 17   Цитирана документация
Инструкции за употреба на Precision Flow можете да откриете на нашия уебсайт www.vapotherm.com

Раздел 15   Изтегляне на данни
1. Поставете USB устройство в модула Oxygen Assist.

2. На системния екран изберете „Case Data“ (Данни за история на заболяване) и въведете PIN код.

3. Изберете досие или досиета за изтегляне и натиснете бутон „Download“ (Изтегляне).

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтеглянето на няколко големи досиета с история на заболяване може да отнеме 
няколко минути.

4. След запаметяване на данните натиснете „ОК“ и извадете USB устройството.

5. Ако е необходимо, изтрийте файловете от история на заболяването, за да изчистите локалната памет.

Раздел 16   Актуализации на софтуера
1. Поставете USB устройство с файла със софтуера в модула Oxygen Assist.

2. На системния екран изберете „Updates“ (Актуализации) и въведете PIN код.

3. Изберете „Update Software“ (Актуализация на софтуер).

ЗАБЕЛЕЖКА: Системата ще рестартира по време на процеса на актуализация на софтуера.
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Обща информация
Ако Ви е необходима помощ с модула Oxygen Assist на системата Vapotherm, свържете се с отдела по 
техническа поддръжка на Vapotherm на TS@vtherm.com.

Модулът Oxygen Assist е с батерия, която може да се сменя от потребителя. Премахнете монтажната 
плочка на гърба на модула Oxygen Assist за достъп до отделението за батерия. Извадете старата 
батерия и я сменете с нова (свържете се с отдела по техническа поддръжка на Vapotherm на TS@
vtherm.com).

Преди употреба проверете визуално дисплея, корпуса и кабелите, за да потвърдите липсата на видими 
повреди.

Отстраняване на неизправности: SpO2 

Раздел 18   Отстраняване на неизправности и поддръжка

Състояние Вероятна причина Действие

Липсва сигнал:
SpO2 и PR са на 0

Клинично състояние (на пациента). Проверете пациента.

Сензорът не е свързан. Проверете сензора и свързването на 
кабелите.

Сензорът не е на пациента. Проверете поставянето на сензора.

Повреден сензор или кабели. Проверете сензора и кабелите. 
Сменете при необходимост.

Прекомерно движение на пациента 
или смущение от електрохирургически 
инструменти.

Ако е възможно, обездвижете 
пациента. Проверете сензора и 
поставянето на сензора. Преместете 
сензора на друго място или 
използвайте сензор, който толерира 
повече движение.

Неточни 
стойности на SpO2

Клинично състояние (на пациента). Проверете пациента.

Прекалено силна околна светлина. Проверете сензора. Покрийте сензора 
с непрозрачен материал.

Прекомерно движение. 

Ако е възможно, обездвижете 
пациента. Проверете сензора и 
поставянето на сензора. Преместете 
сензора на друго място или 
използвайте сензор, който толерира 
повече движение.

Лак за нокти на мястото на поставяне. Изтрийте лака за нокти.

Сензорът е поставен на крайник 
с маншет за измерване на кръвно 
налягане, артериален катетър или 
вътресъдова линия.

Преместете сензора на друго място.
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Раздел 19   Спецификации
Физически характеристики

Размери: Височина 9”, ширина 9”, дълбочина 4”
Тегло: 1,85 kg
Монтиране: Комплект за монтиране на стълб VESA за модул Oxygen Assist

Свързване: Чрез съобщителен кабел на модула Oxygen Assist към Precision Flow

Системни изисквания

Мощност:
Включеното захранване за 12 VDC работи при 100-240 VAC, 18 W, 47-63 Hz
Този електрически адаптер осигурява магнитна изолация на модула Oxygen 
Assist от мрежовото захранване.

Батерия: Литиево-йонна, 34-37 Wh, вътрешна

Външно зарядно за батерия: Неприложимо

Околна среда

Работа:

Температура на околната среда: 18-30°C
Относителна влажност на околната среда: 20-90% относителна влажност 
без кондензация
Налягане на околната среда: Стандартно атмосферно налягане (да не се 
използва в условия на хипербарокамера).

Съхранение и транспортиране:
Температура на околната среда: -10 - +50°C

Относителна влажност на околната среда: 20-90% относителна влажност

Контакт с пациента: Непряк чрез сензора за SpO2 и канюлата за O2 на Precision Flow

Защита от проникване на течност: IPX2 – защита от капеща вода

Звуково налягане на аларма Аларма със среден приоритет – максимум 65 dBA при настройка на сила 
на звука 10

Експлоатационна височина 2000 метра

Входящи устройства
Сензори: Конектор за SpO2 за интерфейсен кабел за пациент Masimo
Комуникация с външно 
устройство:

Свързване към Precision Flow чрез съобщителен кабел на модула Oxygen 
Assist

Изходящи устройства:
Свързване с RJ45: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това свързване не е предназначено за мрежова 

свързаност. То е за използване само с Vapotherm.

ЗАБЕЛЕЖКА: Системата на модула Oxygen Assist се състои от модула Oxygen Assist и 
предоставения адаптер за променлив ток.  Предоставеният адаптер за променлив ток е устройство 
с клас на защита I.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете риска от токов удар, апаратурата трябва да бъде свързана 
единствено към мрежово захранване със защитно заземяване.
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Стандарти
IEC 60601-1:2005 (трето издание) 
+ CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 
+ A1:2012 (или IEC 60601-1: 2012 
преиздаване) 

Електромедицински апарати. Част 1: Общи изисквания за основна 
безопасност и съществени характеристики.

IEC 60601-1-10:2007, AMD1:2013 
за използване във връзка с 
IEC 60601-1:2005, COR1:2006, 
COR2:2007, AMD1:2012

Електромедицински апарати. Част 1-10: Общи изисквания за основна 
безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: 
Изисквания за развитие на затворени вериги физиологични контролери 
(номер на разпознаване FR на общоприет стандарт на FDA 19-9)

IEC 60601-1-6:2010, AMD1:2013 
за използване във връзка с 
IEC 62366:2007, AMD1:2014 и 
IEC 60601-1:2005, COR1:2006, 
COR2:2007, AMD1: 2012 или 
еквивалентна консолидирана 
версия IEC 60601-1:2012 (Издание 
3.1) 

Електромедицински апарати. Част 1-6: Общи изисквания за основна 
безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: 
Използваемост

IEC 60601-1- 8: 2006 (Второ 
издание) + изм.1: 2012 за 
използване във връзка с IEC 
60601-1: 2005 (Трето издание) + 
изм.1: 2012 

Част 1-8: Общи изисквания за основна безопасност и съществени 
характеристики. Допълващ стандарт: Основни изисквания, изпитвания 
и ръководство за алармени системи в електромедицински апарати и 
електромедицински системи

IEC 60601-1-2. Изд. 4.0 (2014-02) Общи изисквания за безопасност. Допълващ стандарт: Електромагнитна 
съвместимост. Изисквания и изпитвания

ISO 80601-2-61:2017, COR1:2018 
за използване във връзка с 
IEC 60601-1:2005, COR1:2006, 
COR2:2007, AMD1:2012

Електромедицински апарати. Част 2-61: Специфични изисквания за 
основна безопасност и съществени характеристики на пулсов оксиметър

IEC 62304:2006 (Първо издание) 
+ A1:2015 
(или IEC 62304:2015 CSV) 

Софтуер за медицински изделия. Процеси по време на жизнения цикъл на 
софтуера

IEC 62366-1:2015 Медицински изделия. Част 1: Използване на приложен инженеринг в 
медицински изделия

Раздел 19   Спецификации
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Раздел 19   Спецификации
Спецификации за точност на Masimo SET®

 Насищане (% SpO2) – в условия на липса на движение 1
  Възрастни, деца 70% - 100% ± 2 цифри
   0% - 69% неуточнена
  Новородени 70% - 100% ± 3 цифри
   0% - 69% неуточнена

 Насищане (% SpO2) – в условия на липса на движение 2, 3

  Възрастни, деца 70% - 100% ± 3 цифри
   0% - 69% неуточнена
  Новородени 70% - 100% ± 3 цифри
   0% - 69% неуточнена

 Пулс (уд./мин) – при условия на липса на движение 1
  Възрастни, деца, новородени 25 до 240 ± 3 цифри

 Пулс (уд./мин) – при условия на липса на движение 2, 3
  Възрастни, деца, новородени 25 до 240 ± 5 цифри
1 Технологията Masimo SET със сензори Masimo е утвърдена за точност при липса на движение за изследвания на човешка 
кръв при здрави възрастни доброволци от мъжки и женски пол със светла до тъмна пигментация на кожата при проучвания за 
индуцирана хипоксия в интервала 70-100% SpO2 спрямо лабораторен CO-оксиметър и ЕКГ монитор. Тази вариация е равна на 
стандартно отклонение от ±1. Стандартно отклонение от плюс или минус едно обхваща 68% от населението.
2 Технологията Masimo SET със сензори Masimo е утвърдена за точност при наличие на движение за изследвания на 
човешка кръв при здрави възрастни доброволци от мъжки и женски пол със светла до тъмна пигментация на кожата при 
проучвания за индуцирана хипоксия по време на извършване на движения на търкане и потупване при 2 до 4 Hz и амплитуда 
от 1 до 2 cm и неповтарящи се движения при 1 до 5 Hz и амплитуда от 2 до 3 cm при проучвания за индуцирана хипоксия 
в интервала 70-100% SpO2 спрямо лабораторен CO-оксиметър и ЕКГ монитор. Тази вариация е равна на стандартно 
отклонение от ±1, което обхваща 68% от населението.
3 Технологията Masimo SET е утвърдена за точност при ниско оросяване при изпитване на стенд спрямо симулатор Biotek 
Index 2™ и симулатор на Masimo със сила на сигнала над 0,02% и предаване над 5% за насищания в диапазона между 70 и 
100%. Тази вариация е равна на стандартно отклонение от ±1. Стандартно отклонение от плюс или минус едно обхваща 68% 
от населението.
4 Технологията Masimo SET със сензори Masimo Neo е утвърдена за точност при наличие на движение на новородени за 
изследвания на човешка кръв при здрави възрастни доброволци от мъжки и женски пол със светла до тъмна пигментация на 
кожата при проучвания за индуцирана хипоксия по време на извършване на движения на търкане и потупване при 2 до 4 Hz 
и амплитуда от 1 до 2 cm и неповтарящи се движения при 1 до 5 Hz и амплитуда от 2 до 3 cm при проучвания за индуцирана 
хипоксия в интервала 70-100% SpO2 спрямо лабораторен CO-оксиметър и ЕКГ монитор. Тази вариация е равна на 
стандартно отклонение от ±1. Стандартно отклонение от плюс или минус едно обхваща 68% от населението. Към резултатите 
е добавен 1%, за да се отчетат ефектите от наличието на фетален хемоглобин при новородените.
5 Технологията Masimo SET със сензори Masimo е утвърдена за точност на пулс за диапазона 25 - 240 уд./мин при изпитване 
на стендове спрямо симулатор Biotek Index 2™. Тази вариация е равна на стандартно отклонение от ±1. Стандартно 
отклонение от плюс или минус едно обхваща 68% от населението.
6 Вижте указанията за употреба (DFU) на сензора за пълна информация за приложението. Освен ако не е посочено друго, 
позиционирайте повторно сензорите за многократна употреба най-малко на всеки 4 часа, а самозалепващите сензори – най-
малко на всеки 8 часа.
11 Посочената точност на сензора е при използване с технология Masimo чрез кабел за пациент Masimo за сензори LNOP, 
сензори RD SET, сензори LNCS или сензори M-LNCS. Цифрите се отнасят за ARMS (средноквадратична грешка спрямо 
референтната стойност). Тъй като измерванията с пулсов оксиметър са статистически разпределени, само за около две трети 
от измерванията може да се очаква да попаднат в диапазона на ± ARMS спрямо референтната стойност. Освен ако не е 
посочено друго, точността на SpO2 е уточнена от 70% до 100%. Точността на пулса е уточнена от 25 до 240 уд./мин.
12 Типовете сензори Masimo M-LNCS, LNOP, RD SET и LNCS са с едни и същи оптически и електрически характеристики и 
може да се различават само по типа на приложение (самозалепващи/не самозалепващи/велкро закопчаване), дължините 
на кабелите, местата на оптичните компоненти (в горната или долната част на сензора след подравняване с кабела), типа/
размера на самозалепващия материал и типа на конектора (модулен щепсел с 8 пина за LNOP, модулен щепсел с 15 пина за 
RD, с 9 пина за LNCS на базата на кабел и с 15 пина за M-LNCS на базата на кабел). Цялата информация относно точността 
на сензора и инструкциите за приложение на сензора са предоставени в указанията за употреба на съответния сензор.

Препратки
За спецификации на Vapotherm Precision Flow, вижте инструкциите за употреба на Precision Flow.

За спецификация на сензора за SpO2, вижте документацията, предоставена със сензора.
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Раздел 20   Съобщения за аларми и препоръки
Съществените характеристики на изделието включват правилно подаване на съответната FiO2 въз 
основа на клиничните потребности на пациента, отразени в отчетените резултати за SpO2. Потребителят 
трябва да реагира правилно на алармите, за да гарантира поддържане на съществените характеристики 
на изделието.

Модулът Oxygen Assist не осигурява аларми за SpO2. Трябва да се използва отделен и независим метод 
на наблюдение на пациента.

Забавянето на състоянието на алармата представлява периодът между събитието с пациента и 
момента, в който модулът Oxygen Assist отчита проблема. Забавянето на генерирането на сигнал на 
алармата представлява периодът между момента, в който модулът Oxygen Assist отчита проблема, и 
момента на генериране на алармата. Максималното забавяне е около 1 секунда.

Съобщенията за аларми и препоръки, посочени по-долу, ще се покажат, когато дадена история на 
заболяването е активна и когато модулът Oxygen Assist е в автоматичен режим. Ще се подава аварийна 
стойност на %O2 , когато липсва сигнал за SpO2 .

Съобщение за аларма със среден приоритет Действие и отстраняване на неизправност

Нисък заряд на батерията - предстои изключване Свържете модула Oxygen Assist към външно захранване

Проверете SpO2 - изтекъл срок на годност на 
самозалепващ сензор

Сменете сензора, влезте в РЪЧЕН режим или приключете 
историята на заболяване

Проверете SpO2 - дефектен самозалепващ сензор Сменете сензора, влезте в РЪЧЕН режим или приключете 
историята на заболяване

Проверете SpO2 - дефектен кабел Сменете кабела, влезте в РЪЧЕН режим или приключете историята 
на заболяване

Проверете SpO2 - дефектен сензор Сменете сензора, влезте в РЪЧЕН режим или приключете 
историята на заболяване

Проверете SpO2 - несъвместим самозалепващ 
сензор

Сменете сензора, влезте в РЪЧЕН режим или приключете 
историята на заболяване

Проверете SpO2 - несъвместим кабел Сменете кабела, влезте в РЪЧЕН режим или приключете историята 
на заболяване

Проверете SpO2 - несъвместим сензор Сменете сензора, влезте в РЪЧЕН режим или приключете 
историята на заболяване

Проверете SpO2 - не е свързан самозалепващ 
сензор

Свържете повторно сензора с добър сигнал, влезте в РЪЧЕН 
режим или приключете историята на заболяване

Проверете SpO2 - не е свързан кабел Свържете повторно кабела с добър сигнал, влезте в РЪЧЕН режим 
или приключете историята на заболяване

Проверете SpO2 - не е свързан сензор Свържете повторно сензора с добър сигнал, влезте в РЪЧЕН 
режим или приключете историята на заболяване

Проверете SpO2 - изтекъл срок на годност на 
сензор

Сменете сензора, влезте в РЪЧЕН режим или приключете 
историята на заболяване

Проверете SpO2 - неразпознат самозалепващ 
сензор

Сменете сензора, влезте в РЪЧЕН режим или приключете 
историята на заболяване

Проверете SpO2 - неразпознат кабел Сменете кабела, влезте в РЪЧЕН режим или приключете историята 
на заболяване

Проверете SpO2 - неразпознат сензор Сменете сензора, влезте в РЪЧЕН режим или приключете 
историята на заболяване

Поставете времева карта или приключете 
историята на заболяване

Времевата карта е с изтекъл срок на годност или е извадена. 
Поставете времева карта или приключете историята на заболяване

Комуникационна грешка в Precision Flow Възстановете връзката с Precision Flow, влезте в РЪЧЕН режим или 
приключете историята на заболяване

Невалидна версия на софтуера на Precision Flow Възстановете връзката с Precision Flow или приключете историята 
на заболяване и актуализирайте софтуера на Precision Flow

Комуникационна грешка при SpO2
Известието се коригира самостоятелно, влезте в РЪЧЕН режим или 
приключете историята на заболяване

Връщане на системата към фабрични настройки – 
проверете настройките

Проверете настройките. Натиснете който и да е клавиш, сензорния 
екран или завъртете бутона за управление на настройките
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Раздел 20   Съобщения за аларми и препоръки
Съобщение за препоръка без звуков сигнал Действие и отстраняване на неизправност

%O2 при зададена от потребителя граница от %O2*
Увеличете граничната стойност за аларма на %O2 или влезте в 
РЪЧЕН режим

Използва се резервната батерия
Модулът Oxygen Assist е в режим на работа на батерия. При 
прекъсване на външното захранване модулът автоматично ще 
превключи на режим на работа на батерия.

Нисък заряд на батерията Свържете модула Oxygen Assist към външно захранване

Проверете Precision Flow Изчистете алармата на Precision Flow и се уверете, че е в режим 
на работа с налични източници както на въздух, така и на O2 

Проверете SpO2 – скоро изтича срокът на годност 
на самозалепващия сензор Сменете самозалепващия сензор за SpO2

Проверете SpO2 – изтекъл срок на годност на 
кабел* Сменете кабела за пациента

Проверете SpO2 – скоро изтича срокът на годност 
на кабела Сменете кабела за пациента за SpO2

Проверете SpO2 – проверете свързването на 
сензора* Свържете отново сензора с добър сигнал

Проверете SpO2 – режим Demo* Свържете отново сензора с добър сигнал

Проверете SpO2 – отчетено смущение* Свържете отново сензора с добър сигнал

Проверете SpO2  – нисък индекс на перфузия* Свържете отново сензора с добър сигнал

Проверете SpO2 – ниска идентификация и качество 
на сигнала* Свържете отново сензора с добър сигнал

Проверете SpO2 – търсене на пулс* Свържете отново сензора с добър сигнал

Проверете SpO2 – неизправност на сензора* Свържете отново сензора с добър сигнал

Проверете SpO2 – инициализиране на сензора* Свържете отново сензора с добър сигнал

Проверете SpO2 – скоро изтича срокът на годност 
на сензора Сменете сензора за SpO2

Проверете SpO2 – сензорът не е на пациента* Свържете отново сензора с добър сигнал

Проверете SpO2 – режим само на SpO2* Свържете отново сензора с добър сигнал

Недостатъчна локална памет Изтрийте предишните файлове с данни от истории на 
заболявания от локалната памет

Локалната памет е пълна Изтрийте предишните файлове с данни от истории на 
заболявания от локалната памет

Целева стойност на SpO2 > 95% Сменете целевата стойност на SpO2 на 95% или по-ниска

Целева стойност на SpO2 < 85% Сменете целевата стойност на SpO2 на 85% или по-висока

Скоро изтича времето Поставете нова времева карта преди изтичане на времето или 
приключете историята на заболяване

* Тези съобщения за препоръки без звуков сигнал ще се превърнат в аларми със среден приоритет, ако не 
бъдат коригирани след 2 минути. 
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Терминология и съкращения

Индекс на перфузия
Индексът на перфузия (Pi) е относителна оценка на силата на импулса на мястото на наблюдение, изразена 
чрез цифрова стойност, която варира между 0,02% и 20%, където ниските стойности означават ниска сила 
на импулса, а високите стойности – висока сила на импулса. Този индекс представлява съотношението 
между пулсиращите и непулсиращите компоненти на кръвта в даден участък, като по-високата стойност 
показва по-високо съдържание на пулсираща кръв. Pi се използва за оценка на относителната ефективност 
на различни места на приложение, както и за да извести клиничния специалист за промени във 
физиологичното състояние на пациента. От клинична гледна точка този параметър често се използва за 
избор на най-доброто място от тялото за пулсова оксиметрия, като клиничните специалисти избират място, 
където Pi (и съответно силата на импулса) е най-висок. 

Автоматичен контрол на FiO2

Системата за автоматичен контрол на FiO2 използва измерените стойности на SpO2 на пациента, за 
да контролира подаването на FiO2 въз основа на потребностите на пациента. Системата се стреми да 
поддържа нивото на SpO2 на пациента близо до или равно на предварително конфигурираното целево SpO2 
чрез непрекъснато титруване на подаваната FiO2 въз основа на измереното SpO2. Системата реагира както 
на преходни промени в SpO2, така и на дългосрочни промени в потребностите от FiO2 на пациента.

Алгоритъмът за контрол създава механизъм за обратна връзка в системата за подаване на газ. Той 
сравнява отчетените резултати за SpO2 с предварително конфигурираното целево SpO2 и задава 
съответната скорост на подаване на FiO2. Алгоритъмът прави почти моментни корекции (в рамките на 10 
секунди) спрямо промени в отчетените резултати за SpO2, ръководи се от предишни промени и прогнозира 
краткосрочните промени, като по този начин действа като пропорционален, интегрален и деривативен 
контролер (PID контролер).

Например алгоритъмът може да прави следните автоматични корекции на подаваната FiO2:

• През периоди на нормоксия, когато отчетените резултати за SpO2 са стабилни и над предварително 
конфигурираните целеви стойности на SpO2, алгоритъмът инициира постепенно отслабване/
намаляване на подаването на FiO2. Щом отчетените резултати за SpO2 паднат под предварително 
конфигурираните целеви стойности на SpO2, отслабеното подаване спира.

• През периоди на хипоксия (отчетено SpO2 < целевата зададена стойност на SpO2) алгоритъмът 
инициира увеличаване на подаването на FiO2 в рамките на 10 секунди след отчитане на хипоксемия. 
След това подаването на FiO2 се увеличава непрекъснато докато хипоксемията продължава да е 
налице. Скоростта на увеличение на FiO2 е пропорционална на тежестта на хипоксемията. 

• През периоди на хипероксемия (отчетено SpO2 > целевата зададена стойност на SpO2) алгоритъмът 
инициира намаляване на подаването на FiO2. В зависимост от тежестта на хипероксемията, 
намаляването започва в рамките на 10 секунди, като води до увеличено и постоянно намаляване, 
докато пациентът е в състояние на хипероксемия.

Раздел 21   Терминология

Раздел 22   Допълнителна литература

Диспнея Затруднено дишане или недостиг на въздух

ХОББ Хронична обструктивна белодробна болест

Pi Индекс на перфузия

APOD Адаптивно отчитане при изключена сонда (вижте допълнителната литература)

Нормоксемия Нормални нива на кислород в кръвта

Хипоксемия Ниски нива на кислород в кръвта

Хипероксемия Прекалено високи нива на кислород в кръвта/киселинност на кръвта

PID контролер Пропорционален, интегрален и деривативен контролер
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Приложение A
Електромагнитна съвместимост (EMC)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
• Преносимото радиокомуникационно оборудване (включително периферни устройства, като 

кабели за антени и външни антени) трябва да се използва най-малко на 30 cm (12 инча) от която 
и да е част на системата Precision Flow® с модул Oxygen Assist, включително кабелите, посочени 
от Vapotherm. В противен случай работата на оборудването може да се влоши. 

• Използването на това оборудване в съседство със или поставено върху друго оборудване трябва 
да се избягва, тъй като може да доведе до неправилно функциониране. Ако такъв вид употреба 
се налага, е необходимо наблюдение на това и другото оборудване, за да се провери дали 
работят нормално. 

• Използването на аксесоари, преобразуватели и кабели, различни от посочените или доставените 
от производителя на това оборудване, може да доведе до повишено електромагнитно излъчване 
или намалена електромагнитна устойчивост на оборудването и до неправилно функциониране. 

• Не използвайте кабели, които не са предоставени от производителя на това оборудване.

Указания и декларация на производителя – електромагнитни излъчвания

Модулът Oxygen Assist е предназначен за използване в електромагнитна среда, както е 
посочено по-долу.
Клиентът или потребителят на модула Oxygen Assist трябва да осигури използването му в 
такава среда.

Изпитване за емисии Съответствие Електромагнитна среда – указания

РЧ излъчвания

CISPR 11
Група 1

Модулът Oxygen Assist използва РЧ енергия само за 
вътрешните си функции. Следователно, РЧ емисии 
са много слаби и няма вероятност да причинят 
смущения в разположена в близост електронна 
апаратура.

РЧ излъчвания

CISPR 11
Клас А

Модулът Oxygen Assist е подходящ за използване 
във всякакви помещения, различни от битови, като 
той може да се използва и в битови помещения и 
такива, които са пряко свързани към обществената 
мрежа за електрозахранване с ниско напрежение, 
която захранва сгради, използвани за битови цели, 
при условие, че се вземе под внимание следното 
предупреждение:

Предупреждение: Тази апаратура/система е 
предназначена за използване само от медицински 
специалисти. Тази апаратура/система може да 
предизвика радиосмущения или да наруши работата 
на оборудване, разположено в близост. Може да е 
необходимо предприемането на мерки за намаляване 
на това влияние, като промяна на ориентацията или 
мястото на модула Oxygen Assist или екраниране на 
мястото.

Хармонични 
емисии

IEC 61000-3-2
Клас А

Колебания в 
напрежението/
излъчване на 

трептения

IEC 61000-3-3

Съответства
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Приложение A

Указания и декларация на производителя – устойчивост на електромагнитни 
смущения

Модулът Oxygen Assist е предназначен за използване в електромагнитна среда, както е посочено по-долу. Клиентът 
или потребителят на модула Oxygen Assist трябва да осигури използването му в такава среда.

Изпитване за 
УСТОЙЧИВОСТ

Ниво на изпитване
съгласно IEC 60601 Ниво на съответствие Електромагнитна среда – указания

Електростатичен
разряд (ESD)

IEC 61000-4-2

±8 kV контактен разряд
± 2, 4, 8 и 15 kV във въздух

± 8 kV
± 2, 4, 8 и 15 kV във 
въздух

Подовете трябва да са дървени, 
бетонни или с керамични плочки. Ако 
подовете са покрити със синтетичен 
материал, относителната влажност 
трябва да е най-малко 30 %.

10 секунди време на изчакване между 
разрежданията.

Електрически бързи 
преходни
процеси/пакети 
импулси

IEC 61000-4-4

±2 kV за мрежови захранващи 
линии
± 1 kV за входни/изходни 
линии
100 kHz честота на 
повторение

± 2 kV
± 1 kV
100 kHz честота на 
повторение

Качеството на мрежовото захранване 
трябва да е като на това в обичайна 
промишлена или болнична среда.

Пренапрежение

IEC 61000-4-5

± 0,5, 1 и 2 kV линия(и) към 
земя
± 1 kV линия(и) към линия(и)

± 0,5, 1 и 2 kV 

± 1 kV

Качеството на мрежовото захранване 
трябва да е като на обичайна 
търговска или болнична среда.

Спадове в 
напрежението, 
кратки
прекъсвания и
колебания в 
напрежението
на входни 
електрозахранващи 
линии

IEC 61000-4-11

<5 % Ut

(>95 % спад в Ut)
за 0,5 цикъла при ъгъл на 
фазата 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° и 315°
40 % Ut

(60 % спад в Ut) за 5 цикъла
70 % Ut 
(30 % спад в Ut) за 25 цикъла
<5 % Ut

(>95 % спад в Ut) за 5 s 

Съгласно стандарта

Качеството на мрежовото захранване 
трябва да е като на обичайна 
търговска или болнична среда.
Ако на потребителя на модула Oxygen 
Assist е необходима непрекъсната 
работа по време на прекъсване на 
електрозахранването, се препоръчва 
модулът Oxygen Assist да се захранва 
от непрекъсваемо токозахранващо 
устройство (UPS) или батерия.

Магнитно поле
с промишлена 
(50/60 Hz)
честота

IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m

Магнитните полета с промишлена 
честота трябва да бъдат на нива, 
характерни за типично място в типична 
търговска или болнична среда.

ЗАБЕЛЕЖКА Ut е напрежението на променливотоковата мрежа преди прилагане на нивото на изпитване.
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Приложение A

Указания и декларация на производителя – устойчивост на електромагнитни смущения

Модулът Oxygen Assist е предназначен за използване в електромагнитна среда, както е посочено по-долу. Клиентът или 
потребителят на модула Oxygen Assist трябва да осигури използването му в такава среда.

Изпитване за 
УСТОЙЧИВОСТ

НИВО НА ИЗПИТВАНЕ 
СЪГЛАСНО IEC 60601

Ниво на 
съответствие Електромагнитна среда – указания

Разпространявана 
радиочестота
IEC 61000-4-6

Излъчвана 
радиочестота
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz до 80 MHz
6 Vrms в ISM диапазон

3 V/m
80 MHz до 2,7 GHz

3 Vrms
6 Vrms в ISM 
диапазон

3 V/m

Преносимите и мобилните РЧ комуникационни 
устройства не трябва да се използват по-близо до която 
и да е част от [МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА или МЕДИЦИНСКА 
СИСТЕМА], включително кабели, от препоръчителното 
отстояние, изчислено чрез приложимото уравнение за 
честотата на предавателя.

Препоръчително отстояние

d = 1,2√P

d = 1,2√P 80 MHz до 800 MHz

d = 2,3√P 800 MHz до 2,3 GHz

където P е максималната номинална изходна 
мощност на предавателя във ватове (W) според 
информацията на производителя на предавателя, а d е 
препоръчителното отстояние в метри (m).

Напрегнатостта на полетата от фиксирани РЧ 
предаватели, определена чрез електромагнитно 
изследване на обектаa, трябва да бъде по-ниска от 
нивото на съответствие във всеки честотен диапазон.b

Възможно е смущение в близост до апаратура, 
маркирана със следния символ:

ЗАБЕЛЕЖКА 1 При 80 MHz и 800 MHz се прилага по-високият честотен диапазон.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Възможно е тези указания да не са валидни при всички ситуации. Електромагнитното разпространение се 
влияе от поглъщане и отразяване от конструкции, предмети и хора.

a Напрегнатостта на полетата от фиксирани предаватели, като базови станции за радио (клетъчни/безжични) телефони и 
наземни мобилни радиа, любителско радио, AM и FM радио излъчване и ТВ излъчване не могат да бъдат прогнозирани 
теоретично с точност. За да се направи оценка на електромагнитната среда в резултат от фиксирани РЧ предаватели, е 
необходимо да се обмисли извършването на електромагнитно изследване на обекта. Ако измерената напрегнатост на 
полето на мястото, където се използва модулът Oxygen Assist, надвишава нивото на съответствие на РЧ, посочено по-горе, 
модулът Oxygen Assist трябва да се наблюдава, за да се провери нормалната му работа. При наблюдение за работа извън 
нормите може да са необходими допълнителни мерки, като смяна на ориентацията или мястото на модула Oxygen Assist.
b При честотния диапазон от 150 kHz до 80 MHz, напрегнатостта на полетата трябва да бъде по-ниска от [V1] V/m.
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Приложение A

Препоръчително отстояние между
преносими и мобилни РЧ комуникационни устройства и модула Oxygen Assist

Модулът Oxygen Assist е предназначен за използване в електромагнитна среда с контролирани излъчвани РЧ смущения. 
Клиентът или потребителят на модула Oxygen Assist може да помогне за предотвратяване на електромагнитните 
смущения чрез поддържане на минимално разстояние между преносими и мобилни РЧ комуникационни устройства 
(предаватели) и модула Oxygen Assist съгласно препоръките по-долу, в съответствие с максималната изходна мощност 
на комуникационното оборудване.

Максимална номинална 
изходна

мощност на 
предавателя

W

Отстояние според честотата на предавателя
m

50 kHz до 80 MHz
извън ISM диапазони

d = 1,2√P

150 kHz до 80 MHz
в рамките на ISM 

диапазони

d = 1,2√P

800 MHz до 2,5 GHz

d = 2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,34 0,34 0,73
1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

За предаватели с максимална номинална изходна мощност, която не е посочена по-горе, препоръчителното отстояние d 
в метри (m) може да бъде приблизително изчислено чрез приложимото уравнение за честотата на предавателя., където 
P е максималната номинална изходна мощност на предавателя във ватове (W) според информацията на производителя 
на предавателя.

ЗАБЕЛЕЖКА 1 При 80 MHz и 800 MHz се прилага отстоянието за по-високия честотен диапазон.

ЗАБЕЛЕЖКА 2 Възможно е тези указания да не са валидни при всички ситуации. Електромагнитното разпространение се 
влияе от поглъщане и отразяване от конструкции, предмети и хора.
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Vapotherm Inc. 
100 Domain Drive 
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Телефон: 603-658-0011
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Germany
Phone: +49 (0) 211 3013 2232
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Възможно е да има патент. www.vapotherm.com/patents


