Pomocný kyslíkový modul
k použití s Vapotherm Precision Flow®
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Symboly
Pozor: Poraďte se s příručkou
Výstraha: Návod k použití si musíte přečíst
Střídavý proud
Použití s jedním pacientem
Ochranné uzemnění
Nezakrývat
Typ BF, třída 1
Tento symbol označuje, že odpad elektrických a elektronických přístrojů nesmí být
likvidován jako netříděný komunální odpad a musí se sbírat zvlášť. Kontaktujte prosím
oprávněného zástupce výrobce ohledně informací týkajících se vyřazení vašeho
přístroje z provozu.
Zařízení Zap/Vyp
Tlačítko ztlumení poplachu/odložení
Poplach je ztlumený
Nabíjení baterie
USB připojeno
Zásuvka na připojení elektronického zdravotního záznamu
SpO2 Zásuvka na připojení kabelu k pacientovi
Zásuvka na připojení USB
Zásuvka na připojení Ethernetu
Zásuvka připojení na přivolání zdravotní sestry
Zásuvka připojení přesného průtoku
Zásuvka na rezervované připojení

3101888-CZ Rev C Vapotherm Oxygen Assist Modul Návod k použití

Strana 3

Část 1

Indikace, varování a bezpečnostní upozornění

Primární indikace
Pomocný kyslíkový modul je volitelný modul používaný pouze s přístrojem Vapotherm Precision Flow
a je indikovaný k titraci na požádání ksylíku do teplých zvlhčených dýchacích plynů podávaných
spontánně dýchajícím pacientům na základě trvalého neinvazivního sledování nasycení krve
kyslíkem.
Pomocný kyslíkový modul je určen k léčbě pediatrických (včetně novorozenců) a dospělých pacientů
ve sledovaném klinickém prostředí.

Výstrahy a varování

•
•
•

Výstraha upozorňuje na to, že se může objevit situace, která může mít nepříznivé dopady na
pacienta nebo uživatele.
Varování upozorňuje na situaci, která může vést k poškození, poruše nebo nepřesné činnosti
zařízení.
Poznámka upozorňuje na důležitou informaci pro zvýšení efektivity nebo komfortu při práci se zařízením.

Dejte si čas k seznámení se s výstrahami, upozorněními a poznámkami uvedenými v tomto návodu k
použití a v návodu k použití Precision Flow.
Uživatel tohoto výrobku nese výhradní odpovědnost za každou poruchu, která vznikne při použití
nebo údržbě osobou, která neabsolvovala školení společnosti Vapotherm anebo není obeznámena s
oficiální školicí dokumentací.
Při práci s jakoukoliv částí přístroje Precision Flow® postupujte vždy podle pokynů pro prevenci
infekce v nemocnici a standardních preventivních opatření. Vapotherm také doporučuje, aby uživatelé
dodržovali publikaci Center for Disease Control (CDC) Guidelines for Maintenance of In-Use
Respiratory Therapy Equipment a Guidelines for Prevention of Nosocomial Pneumonia. Více informací
viz návod k použití Precision Flow.

Všeobecné výstrahy
Federální zákony (Spojených států) vymezují podmínky použití lékařům anebo podle objednávek
lékařů. Toto zařízení by mělo být používáno pouze klinickým personálem, který je vyškolen v
používání a provozu Pomocný kyslíkový modulu a Precision Flow.  
Servis zařízení smí provádět výhradně kvalifikovaní a certifikovaní servisní technici.
Jestliže se zařízení poškodí anebo nebude pracovat správně, nepoužívejte ho. Kontaktujte
oprávněného koordinátora klinické zkušební studie.
Jestliže se poškodí napájecí kabel, zařízení nepoužívejte. Nepoužívejte žádné kabely kromě
doručených. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
VÝSTRAHA: Bez schválení výrobce neprovádějte na zařízení žádné úpravy. Nedodržení
tohoto varování může mít za následek poruchu zařízení nebo poškození pacienta.
K použití pouze v klinickém nastavení se standardem sledování péče o pacienta. Obsluha zůstane
dostatečně blízko, aby slyšela poplachy.
K použití pouze u spontánně dýchajících pacientů. Precision Flow® s nebo bez Pomocný kyslíkový
modulu není k podpoře života.
Začlenění SpO2 do Precision Flow s Pomocný kyslíkový modulem neeliminuje
potřebu samostatného a nezávislého sledování pacienta indikovaného štítkem
systému Precision Flow. Pacienti na vysokorychlostní nosní insuflaci přijímající přídavný kyslík
jsou akutní pacienti, kteří vyžadují odpovídající klinickou pozornost týmem, který se o takové pacienty
stará. Pokud se přístroj Precision Flow® používá pro podávání přídavného kyslíku, je nezbytné
provádět sledování pacienta včetně pulzní oxymetrie.
Strana 4

3101888-CZ Rev C Vapotherm Oxygen Assist Modul Návod k použití

Část 1

Indikace, varování a bezpečnostní upozornění

Nezahajujte automatickou dodávku kyslíku modulem Pomocný kyslíkový modulem, dokud není
pacientovo SpO2 stabilní.
Více informací viz návod k použití Precision Flow.

NellcorTM Výstrahy, upozornění a poznámky
Všeobecné informace:

•

Je indikovaný k použití u novorozenců, dětských a dospělých pacientů během žádného
pohybu a podmínek pohybu a pro pacienty, kteří jsou dobře nebo špatně perfuzovaní, v
nemocnicích a zařízeních nemocničního typu.

Výstrahy:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Používejte pouze snímače a příslušenství Medtronic (NellcorTM) OxiMaxTM. Připojení
jakéhokoliv jiného kabelu nebo snímače ovlivňuje přesnost údajů snímače, což může vést k
nepříznivým výsledkům.
Záznamy pulzní oxymetrie a pulzní signály mohou být ovlivněny určitými okolními
podmínkami, chybami při aplikaci snímače a určitými stavy pacienta (příklady: nadměrný
pohyb pacienta, lékařské postupy nebo vnější látky, jako je dysfunkční hemoglobin, arteriální
barviva, nízká perfuze, tmavý pigment a externě použité barvicí látky, jako je lak na nehty,
barvivo nebo pigmentovaný krém).
Pečlově si přečtěte návod k použití snímače včetně všech varování, upozornění a pokynů.
Prohlédněte si bezpečnostní nálepky o zamýšleném použití přístroje.
Nepoužívejte poškozený snímač nebo kabel rozhraní. Nepoužívejte snímač s nechráněnými
optickými součástkami.
Nesprávná aplikace nebo nevhodná doba trvání použití snímače může způsobit poškození
tkáně. Prohlédněte místo snímače tak, jak je uvedeno v návodu k použití.
Dlouhé kabely (jako jsou kabel od snímače nebo prodlužovací kabel) mohou způsobit škrcení
pacienta, pokud jsou vedeny nesprávně.
Nebuďte současně v kontaktu s konektory přístroje a s pacientem.
Snímač neponořujte ani nevlhčete.
Nepoužívejte blízko MRI přístroje.
Nepoužívejte oxymetr v těsné blízkosti ESU a defibrilátoru.
Nepoužívejte NIBP ani jiné omezující přístroje u stejného příslušenství jako snímač.
Používejte z systémů na střídavý proud vodící kabely určené pro nemocnice.
Nepřikrytí snímače neprůhledným materiálem, když pracujete za velmi světelných okolních
podmínek, což může mít za následek nepřesná měření. Záznamy pulzní Oxymetrie a pulzní
signály mohou být ovlivněny určitými okolními podmínkami, chybami při aplikaci snímače a
určitými stavy pacienta.

Výstrahy:

•
•

Použijte pouze rozdílně vedené prodlužovací kabely. Pravidelně prodlužovací kabely a
snímače kontrolujte, zda nejsou poškozené, a přerušte jejich používání, pokud zjistíte závadu.
Zaveďte strategii pravidelného testování. Příruční, na baterie, pulzní simulační testery (SRCMAX s dovolenou respirační rychlostí) jsou dostupné od společnosti Medtronic (NellcorTM).
Kontaktujte oddělení technického servisu společnosti Medtronic na čísle 1.800.635.5267,
nebo u vašeho místního zástupce společnosti Medtronic.
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Část 2

Princip činnosti

Vapotherm Pomocný kyslíkový modul je navržen pro práci se systémem Precision Flow pro řízení
dodávky kyslíku na základě klinických potřeb pacienta, jak se odráží v jejich záznamech SpO2 .
Tento automatický řídicí systém používá vlastní algoritmus pro řízení odezvy ke sledování saturace
pacienta kyslíkem a automaticky nastaví koncentraci dodávaného kyslíku prostřednictvím podpory
dýchání.

Vapotherm Pomocný
kyslíkový modul

Vapotherm Precision Flow

Vapotherm Pomocný kyslíkový modul používá vyzkoušenou pulzní oxymetrii a technologie dodávky
plynu Precision Flow a vlastní algoritmus, který zvyšuje nebo snižuje nastavení %O2 ve snaze udržet
cílovou hodnotu SpO2 . Klinik nastaví cílovou hodnotu SpO2 a systém používá algoritmus, který
kombinuje analýzu měření v reálném čase a směřování k výběru příslušné dodávky %O2 . Pomocný
kyslíkový modul je navržen k použití systému Precision Flow, který ovládá dodávku %O2 na základě
nastavení odeslaného z Pomocný kyslíkový modulu nebo nastaveného manuálně na samotném
Precision Flow.
Pomocný kyslíkový modul komunikuje s Precision Flow prostřednictvím portu sériového rozhraní
umístěného v zadní části jednotky Precision Flow.
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Část 3

Součástky

Vapotherm Pomocný kyslíkový modul se skládá z následujících částí:

•
•
•
•

Pomocný kyslíkový modul
Montážní sestava pólu
Síťové napájení
Vyměňte SpO2 kabel k pacientovi

VÝSTRAHA: Dodaný adaptér je adaptér schválený k použití pouze s Pomocným kyslíkovým
modulem a dodává se pouze k 12VDC Pomocnému kyslíkovému modulu.
Kontaktujte společnost Vapotherm pokud si myslíte, že váš síťový adaptér
není funkční nebo pokud potřebujete výměnu.Používejte pouze síťový adaptér
dodaný společností Vapotherm.
Snímače Nellcor jsou dostupné samostatně. Schválené modely snímače Nellcor zahrnují následující:

Položka

SKU

Velikost
pacienta

Max. délka

NellcorTM Adult SpO2 Snímač, znovu použitelný (nesterilní)

DS100A

>40 kg

0,9 m (3,0 ft)

NellcorTM Adult Flexible SpO2 Snímač, znovu použitelný (nesterilní)

FLEXMAX

>20 kg

0,9 m (3,0 ft)

NellcorTM Pediatric Flexible SpO2 Snímač, znovu použitelný (nesterilní) malý

FLEXMAX-P

>20 kg

0,9 m (3,0 ft)

NellcorTM Adult XL SpO2 Snímač (sterilní, pro jedno použití)

MAXAL

>30 kg

0,9 m (3,0 ft)

Nellcor

0,75 m (2,5 ft)

MAXFAST

≥10 kg

NellcorTM Neonatal-Adult SpO2 Snímač (sterilní, pro jedno použití)

MAXN

<3 nebo >40 kg

NellcorTM Infant SpO2 Snímač (sterilní, pro jedno použití)

MAXI

3 až 20 kp

NellcorTM Pediatric SpO2 Snímač (sterilní, pro jedno použití)

MAXP

10 až 50 kg

NellcorTM Adult SpO2 Snímač (sterilní, pro jedno použití)

MAXA

>30 kg

NellcorTM Adult-Neonatal SpO2 Snímač s obaly (znovu použitelný s lepidlem)

OXI-A/N

<3 nebo >40 kg

Nellcor

TM

Forehead XL SpO2 Snímač (sterilní, pro jedno použití)

OXI-P/I

3 až 40 kg

NellcorTM Pediatric SpO2 Snímač, dva kusy (sterilní, pro jedno použití)

P

10 až 50 kg

NellcorTM - Neonatal-Adult SpO2 Snímač, dva kusy (sterilní, pro jedno použití)

N

<3 nebo >40 kg

NellcorTM Adult SpO2 Snímač, dva kusy (sterilní, pro jedno použití)

A

>30 kg

NellcorTM SpO2 svorka snímače, znovu použitelný (nesterilní)

D-YS

>1 kg

Nellcor

D-YSE

>30 kg

D-YSPD

3 až 40 kg

TM

TM

Pediatric-Infant SpO2 Snímač s obaly (znovu použitelný s lepidlem)

SpO2 ušní svorka, znovu použitelný (nesterilní)

NellcorTM Pediatric SpO2 svorka snímače, znovu použitelný (nesterilní)

0,5 m (1,5 ft)

0,9 m (3,0 ft)

OC-3 kabel,
0,9 m (3,0 ft)

1,2 m (4,0 ft)

VÝSTRAHA: Použité díly, které musí být použity s Pomocný kyslíkový modulem jsou Nellcor
SpO2 sondy zvedené výše. Ohledně podrobností se poraďte s doprovodnou
dokumentací Nellcor.
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Část 4

Montáž a připojení

Montáž systému
1.
2.

Připevněte Pomocný kyslíkový modul k montážní sestavě pólu.
Podle obrázku namontujte Pomocný kyslíkový modul k schválenému pojízdnému stojanu
Vapotherm.
Demontujte silikonovou zátku na krytu snímače kyslíku na zadní straně Precision Flow.
Zasuňte komunikační kabel do Pomocný kyslíkový modulu a utáhněte dva vyčnívající šrouby.
Připojte komunikační kabel z Pomocný kyslíkový modulu do portu rozhraní Precision Flow.
Zasuňte síťové napájení Pomocného kyslíkového modulu do Pomocný kyslíkový modulu a do
elektrického vývodu označeného “Nemocniční stupeň” nebo “Pouze pro nemocnice.”

3.
4.
5.
6.

 OZNÁMKA: Zajistěte správnou orientaci konektoru síťového napájení při vložení do
P
Pomocného kyslíkového modulu.
VÝSTRAHA: Neumisťujte Pomocný kyslíkový modul tak, aby se přístroj dal obtížně odpojit.

Připojení snímače

•

Připojte SpO2 kabelu pacienta k zásuvce SpO2 na panelu konektoru Pomocný kyslíkový
modulu. Abyste se naučili, jak snímač připojit, podívejte se do návodu k použití snímače
Nellcor.

Pomocný
kyslíkový
modul
nainstalovaný a
zastrčený
do Precision Flow a
Power
SpO2 kabel
pacienta

Vapotherm Pomocný kyslíkový module panel konektoru

Připojitelnost
EMR
SpO2 kabel
pacienta
Strana 8

Připojitelnost
volání sestřičky

Komunikace
Napájení
Precision Flow
Časová karta
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Část 5

Montáž a připojení

Pomocný kyslíkový modul je řízený dvěma pevnými klávesami (Zap/Vyp), nastavení ovládacího
knoflíku a dotykovou obrazovkou. Když je připojen k Precision Flow a k pacientovi přes snímač
SpO2, Pomocný kyslíkový modul poskytuje manuální ovládání (Manuální režim) nebo automatické
ovládání (Automatický režim) dodávky kyslíku.  
Použití Nabídky

•

K vyvolání nabídky stiskněte požadovanou tabulku nabídky. Nebo vás schránky parametru
přesměrují na příslušnou nabídku.
Poznámky:
Pokud není uvedeno jinak, změna nastavení vstoupí v platnost, když stisknete klávesu.

Ztlumení
alarmu

1
2
3
4

Indikátor typu pacienta
Zobrazení trendu
Identifikační č. pacienta, zobrazení času a data
Indikátor tichosti alarmu (při ztišení překřížený)

Zap/Vyp

5
6
7
8

Zobrazení zpráv
%O2 Režim (automatický; manuální)
Políčka (stiskněte pro vyvolání nabídky)
Klávesy nabídky

Poznámka:  Pomocný kyslíkový modul je nakalibrován k zobrazení saturace funkčního kyslíku. Obě
hodnoty SpO2 a %O2 zobrazeném na displeji trendu jsou normalizovány jako procentní hodnoty.
3101888-CZ Rev C Vapotherm Oxygen Assist Modul Návod k použití
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Část 6

Zapojení a základní nastavení

Uspořádání systému
1.

Nastavte Precision Flow podle návodu k použití Precision Flow. Připojte hadice na přívod
kyslíku a vzduchu ke správnému vstupu a pak je připojte k vývodům ve zdi. Zapojte napájecí
kabel.

2.

Zastrčte Pomocný kyslíkový modul do elektřiny. Při spouštění systému se ukáže obrazovka
“Splash Screen”. Klávesa Zap/Vyp se používá k zapnutí přístroje, když se zapojen do elektřiny.
Zvolte nabídku systému. Nastavte DATUM a ČAS na jejich správné hodnoty.

3.

Nastavte Přepsat automatický režim na požadované nastavení. Možnosti jsou: Opusťte
automatický režim, 120, 90, 60, 30, 15, nebo 5 sekund. “Auto Mode Override” stanovuje, jak
bude Pomocný kyslíkový modul odpovídat na manuální změnu dodávky %O2 pomocí Precision
Flow, když je Pomocný kyslíkový modul v automatickém režimu. Manuální změna v % O2 na
přístroji Precision Flow se zvoleným režimem “Exit Auto Mode” automaticky umístí Pomocný
kyslíkový modul do automatického režimu %O2 . Manuáůní změna v %O2 na přístroji Precision
Flow s “120/90/60/30/15/5” zvolenými sekundami pozastaví titraci Auto Mode %O2 po dobu,
než Pomocný kyslíkový modul restartuje automatickou titraci %O2 .

4.

Nastavte preferovanou hlasitost mikrofonu a jas obrazovky.

Přístup k systému
Pro přístup k aktualizaci software je vyžadován PIN, případové údaje a institucionální výchozí údaje.
Výchozí PIN:
Aktualizace software - 1234
Spravujte případová data - 5678
Institucionální výchozí nastavení - 0987
PIN může být změněno na obrazovce alarmu pomocí přístupové tabulky.

Část 7

Přijetí pacienta

Nabídka Pacient umožňuje volbu typu pacienta a nastavení specifických pro pacienta i spuštění
nového případu a přepínání mezi automatickým a manuálním režimem %O2 .
1.

Nastavte typ pacienta (Novorozenec), %SpO2 cílovou hodnotu, %SpO2 horní a spodní rozsah,
zálohování %O2, a limit alarmu %O2 .

2.

Stiskněte Spustit případ Když je spuštěný nový případ, Pomocný kyslíkový modul vytvoří noví
ID pacienta sestávající se z datového ačasového razítka. OD pacienta se zobrazí v horní části
všech obrazovek.
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Část 8
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Indikace alarmu
Pomocný kyslíkový modul oznámí 1 úroveň alarmu:

•

Poplach střední priority: Blikající žlutě, dávka 3 pípnutí.

Pomocný kyslíkový modul zobrazí tiché poradenské zprávy v oblasti zpráv.
Poznámky:
Před zahájením nového případu s odpojeným snímačem pacienta potvrďte, že systém poplachu je
funkční pozorováním toho, že je poplach vyvolán spuštěním „Není připojen žádný snímač“.
Cyklus poplachových zpráv v oblasti zpráv.
Pro seznam poplachových hlášení a vyžadovaných opatření se podívejte do části Poplachová a
stavová hlášení.
Pro indikace poplachu Precision Flow viz Návod k použití Precision Flow.

Tlačítko ztlumení poplachu/odložení

•

Stiskněte pevnou klávesu Ztlumení poplachu a ztlumíte všechny poplachy po
dobu 2 minut.  

Poznámka: Pokud je poplach ztlumený, v horním pravém rohu obrazovky Se objeví
ikona přeškrtnutého zvonku.
Upozornění:
Pokud jsou poplachy ztlumeny po dobu 2 minut, následný poplach se stejnou prioritou nebude
během 2-minutové doby ztlumení poplachu oznámen.

3101888-CZ Rev C Vapotherm Oxygen Assist Modul Návod k použití
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Nastavení SpO2

Volba snímače a jeho umístění.
Je důležité, aby byl zvolen vhodný / doporučený snímač, použit tak, jak je nařízeno, a abyste dodržovali
veškerá upozornění přítomný v návodu k použití doprovázejícímu snímač. Očistěte a odstraňte veškeré
látky, jako je lak na nehty, z místa aplikace. Pravidelně kontrolujte, abyste zajistil, že doporučení
snímače zůstanou správně umístěny na pacientovi. Ohledně správného použití snímače se podívejte
do návodu k použití snímače.
Snímač použijte následovně:
1.
Odstraňte plastovou podložku ze snímače a umístěte průhledná okna na lepící část. Okno přikrývá
optické součástky.
2.
Nasměrujte snímač tak, aby přerušovaná čára byla na bočním okraji místa.
Poznámka: Při výběru místa pro snímač byste měli dát přednost okraji bez arteriálního katetru,
manžety na měření krevního tlaku nebo vedení s intravaskulární infuzí.
3.
Obalte snímač pevně, ale ne příliš těsně kolem nohy nebo prstu. Okénka musí být naproti sobě.
Pro více informací o aplikaci snímače se podívejte do návodu k použití snímače Nellcor.

Upozornění:
Nepoužívejte snímač během MRI skenování. Vodící proud by vás mohl popálit. Snímač může
také ovlivnit MI snímek a MRI jednotka může ovlivnit přesnost měření oxymetrie.

•

Výstrahy:
V případě poškození sterilního balení NESTERILIZUJTE znovu. Dodržujte místní vládní nařízení
a pokyny k recyklaci týkající se likvidace nebo recyklace snímačů.
Nedodržení správného použití snímače může způsobit neplatná měření.
Zatímco je snímač navržen ke snížení dopadů okolního světla, může nadměrné světlo způsobit
nepřesná měření. V těchto případech zakryjte snímač neprůhledným materiálem.
Cirkulace kolem místa snímače by měla být běžně kontrolována. Místo musí být kontrolováno
každých 8 hodin, aby byla zajištěna přilnavost, aplikační tlak, integrita kůže a správná optická
poloha.  Pokud se integrita kůže změní, přesuňte snímač na jiné místo.  Pokud je snímač špatně
použit s nadměrným tlakem, může dojít ke zranění tlakem.
Intravaskulární barviva nebo externě aplikované barvivo, jako je lak na nehty nebo pigmentovaný
krém, mohou vést k nepřesnému měření.
Nadměrný pohyb může ohrozit výkon. V těchto případech zkuste udržet pacienta v klidu nebo
změňte místo snímače na místo s menším pohybem.
Neponořujte do vody nebo čisticích roztoků. Nesterilizujte znovu. Ponoření nebo opětovná
sterilizace by mohly snímač poškodit.
Pokud je snímač omotán příliš těsně nebo je použita dodatečná páska, venózní pulzace může
vést k nepřesnému měření saturace.
Snímač neponořujte ani nevlhčete. Změny nebo úpravy mohou ovlivnit výkon přesnosti.
Pro dodatečná varování, upozornění nebo kontraindikace, když používáte snímač s nástroji
kompatibilními s Nellcor, se podívejte do příručky obsluhy přístroje nebo kontaktujte výrobce přístroje.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	Poznámka: Vysoké hladiny kyslíku mohou predisponovat předčasně narozené děti, že by se u
nic vyvinula retinopatie. Proto tedy musí být horní poplachový limit pro saturaci kyslíku pečlivě
zvolen v souladu s akceptovanými klinickými normami a zvážením přesného rozsahu použitého
oxymetru.
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Je důležité, aby byl zvolen vhodný / doporučený snímač, použit tak, jak je nařízeno, a abyste
dodržobali veškerá upozornění přítomný v návodu k použití doprovázejícímu snímač. Očistěte a
odstraňte veškeré látky, jako je lak na nehty, z místa aplikace. Pravidelně kontrolujte, abyste zajistil,
že doporučení snímače zůstanou správně umístěny na pacientovi.
Vysoké okolní zdroje světla, jako je chirurgické světlo (zejména to se světelným zdrojem Xenon),
bilirubinové lampy, fluoroscenční světla, ínfračervené ohřívající lampy a přímé sluneční světlo mohou
lišit výkonem a doporučeným snímačem.  K zabránění rušení okolním světlem zajistěte, aby byl
doporučený snímač správně použit a přikryjte snímač neprůhledným materiálem.
Problémy s aplikací a určité stavy pacienta mohou ovlivnit měření monitorovacího systému a
způsobit ztrátu pulzního signálu.
Anémie - Anémie způsobuje snížený obsah arteriálního kyslíku. I když se záznamy SpO2
mohou zdát normální, může být anémický pacient hypoxický. Náprava anémie může zlepšit
obsah arteriálního kyslíku. Monitorovací systém nemusí poskytnout záznam SpO2 , pokud
hladina hemoglobinu spadne pod 5 gm/dl.
Dysfunkční hemoglobiny — Dysfunkční hemoglobiny, jako je karboxyhemoglobin,
metemoglobin a sulfhemoglobin nedokáží přenášet kyslík. Záznamy SpO2 se mohou zdát
normální, pacient však může být hypoxický, protože méně hemoglobinu dokáže přenášet
kyslík. Doporučujeme další vyhodnocená nad rámec pulzní oxymetrie.

•
•

Řada podmínek může způsobit nepřesná měření snímače.
Nesprávná aplikace doporučeného snímače
Umístění doporučeného snímače na okrajové části s manžetou na měření krevního tlaku,
arteriálním katetrem nebo intravaskulárním vedením.
Okolní světlo a/nebo elektromagnetické rušení.
Nepřikrytí snímače neprůhledným materiálem, když pracujete za velmi světelných okolních
podmínek, což může mít za následek nepřesná
Nadměrný pohyb pacienta
Tmavý pigment kůže

•
•
•
•
•
•
•

Intravaskulární barviva nebo externě aplikované barvivo, jako je lak na nehty nebo
pigmentovaný krém.

K signálu ztráty pulzu může dojít z několika příčin.
Doporučený snímač je aplikován příliš těsně.

•
•
•
•

Nahuštění manžety na měření krevního tlaku na stejném okraji, jako je připojený snímač.
Arteriální okluze proximální k doporučenému snímači.
Špatná okrajová perfuze.

Pokud pohyb pacienta představuje problém, zkuste jedno nebo více z následujícího:
Ověřte, že je doporučený snímač správně a bezpečně použitý.

•
•
•
•
•

Přesuňte snímač na méně aktivní místo.
Použijte nový lepicí snímač, který zlepšuje kontakt s pokožkou pacienta.
Použijte nový snímač s čerstvou lepicí zadní částí.
Pokud je to možné, udržujte pacienta v klidu.

Pokud má pacient špatnou perfuzi, zvažte použití Nellcor™ čelního snímače SpO2 (MAXFAST),
který poskytuje vynikajíc detekci v přítomnosti vazokonstrikce. Nellcor™ čelní snímače SpO2 fungují
zejména dobře u ležících pacientů. Během nízkého stavu perfuze čelní snímače SpO2 Nellcor™
odrážejí změny hodnot SpO2 až o 60 vteřin dříve, než číselný snímač.
3101888-CZ Rev C Vapotherm Oxygen Assist Modul Návod k použití
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SpO2 zobrazení kolonky parametru

Rozsah zobrazení SpO2 je od 1-100%. Hodnota “---“ indikuje, že není dostupné žádné měření. Rozsah
zobrazení rychlosti pulzu je od 1-240 bpm. Hodnota “---“ indikuje, že není dostupné žádné měření.
Poznámka: Rychlost SpO2 a pulzu se aktualizuje jednou za sekundu.

SpO2 cílové nastavení
1.

Stiskněte SpO2 Cílové políčko na hlavní obrazovce nebo zvolte nabídku Pacient pro nastavení
cílové hodnoty SpO2 .

2.

Stiskněte políčko Cílový parametr %SpO2 na dotykové obrazovce a nastavte cílovou hodnotu
pacientova SpO2 pomocí nastavení ovládacího knoflíku.
Nastavte Cílový rozsah stisknutím políčka parametru Horní a Spodní rozsah %SpO2 na dotykové
obrazovce a nastavte procentní rozdíl od cílové hodnoty %SpO2 pomocí nastavení ovládacího
knoflíku.

3.

 OZNÁMKA: Nastavení cílové rychlosti nezmění cílovou hodnotu SpO2 . Toto nastavení nastaví
P
pouze čas v rozsahu výpočtu při prohlížení trendů.
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Cíl a účel: Automatický řídicí systém %O2 používá naměřené hodnoty SpO2 pacienta pro řízení%O2
na základě potřeb pacienta. Když je automatický řídicí režim %O2 povolen, systém se pokouší udržet
úroveň SpO2 pacienta u nebo blízko předem nakonfigurované cílové hodnoty SpO2 (viz také Další
záznam).
1.

Zvolte nabídku Pacient pro nastavení režimu %O2 .

2.

Stiskněte políčko Záloha %O2 na dotykové obrazovce a nastavte záložní hodnotu pacientova O2
pomocí nastavení ovládacího knoflíku.
Poznámka: Více informací viz popis Fallback %O2 Funkčnosti na následujíc stránce.

3.

Vložte časovou kartu Pomocný kyslíkový modulu a stiskněte Spustit případ. Když je pacient
stabilní, stiskněte tlačítko AUTOMATICKÝ režim O2 pro uvedení přístroje do Automatického
režimu /výchozí nastavení je Manuální.
 oznámka: Pro povolení Automatického režimu %O2 musí být vložena časová karta a spuštěn
P
případ pacienta na modulu Pomocný kyslíkový module.

4.

Hlavní obrazovka nyní zobrazí AUTOMATICKÝ režim a Pomocný kyslíkový modul začne
automatickou titraci %O2 na základě úrovně SpO2 pacienta a nastavené cílové hodnoty %SpO2 .
%O2 dodané přístrojem Precision Flow může být v rozsahu 21-100%, pokud není nastaven limit
%O2 . Dodaný %O2 můžete vidět na displeji Precision Flow nebo na hlavní obrazovce Pomocný
kyslíkový modulu na displeji grafického trendu.
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Funkčnost Fallback %O2
Pro krátké případy neplatných nebo nespolehlivých záznamů SpO2 se zobrazí chybové hlášení,
které odráží chybový stav a Pomocný kyslíkový modul bude pokračovat v dodávání vypočítaného
%O2 , dokud se záznam SpO2 nestane platným a spolehlivým.
Zatímco je signál SpO2 neplatný nebo nespolehlivý, je dodávka %O2 nastavena na větší z
následujícího:

•
•

Nastavení záložního %O2 .
Základní nastavení %O2 , algoritmus byl vypočítaný jako hodnota potřebná u udržené
pacienta na nastavené hodnotě SpO2 během doby, kdy byl Pomocný kyslíkový modul v
automatickém režimu %O2 .

•

Střední hodnota posledních tří hodnot Auto %O2 dodávaných před poruchou SpO2 .

Pomocný kyslíkový modul automaticky existuje v Automatickém režimu za následujících okolností:

•

Klinický personál mění nastavení %O2 na přístroji Precision Flow. Pomocný kyslíkový modul
se chová podle nastavení Auto Mode Override .

•

Pomocný kyslíkový modul detekuje neplatný nebo nespolehlivý záznam SpO2 tak, jak je
popsáno výše, po dobu více než 2 minut.

Pokud Pomocný kyslíkový modul opustil Automatický režim, zkontrolujte pacienta, umístění snímače,
připojení a nastavení. Tam, kde je to klinicky indikováno, uveďte Pomocný kyslíkový modul zpět do
Automatického režimu v nabídce Pacient.

Část 11

Vypnutí systému

Vypnutí systému
1.

Na obrazovce Nabídka pacienta zvolte Závěrečný případ.

2.

Pro vypnutí Pomocný kyslíkový modulu stiskněte tlačítko On/Off pro vypnutí přístroje, pak
odstraňte síťový Ac adaptér ze zásuvky střídavého proudu na zdi.

Část 12

Grafické zobrazení trendu

Na hlavní obrazovce se zobrazí údaje u trendu. Ukazuje hodnoty trendu SpO2 (modrá) a %O2
(zelená), s nejnovějšími hodnotami na pravé straně displeje a nejstaršími na levé. %O2 limit poplachu
se zobrazí červenou přerušovanou čarou. Zobrazení trendu je aktualizováno každou sekundu. Údaje
o trendu si můžete prohlížet také na obrazovce Trend, kde se dá nastavit čas zobrazení trendu.
Na obrazovce Trend se dají údaje o trendu prohlížet a zobrazení se dá měnit pomocí navigačních
tlačítek.

Část 13

Záznam proměnných

Následujíc proměnné jsou zaznamenané v intervalu jedné sekundy a uloženy na dobu neurčitou
do energeticky nezávislé paměti. Energeticky nezávislá paměť si uchovává svoje nastavení i po
výpadku sítě nebo když byl systém vypnutý.  

•
•
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Část 14

Čištění a dezinfekce

Přístroj Pomocný kyslíkový modul se musí vyčistit a dezinfikovat při každém střídání pacientů. Při
čištění a dezinfikování přístroje postupujte přesně podle dále uvedených pokynů.

•
•
•

Otřete hlavní jednotku přípravkem Super Sani-Cloth®.
Zkontrolujte viditelné znečištění. V případě viditelného znečištění kartáčem (například kartáčem
Spectrum M16) odstraňte všechny nečistoty.
Hlavní jednotku zvlhčete jiným přípravkem Super Sani-Cloth®. Nechte povrch vlhký minimálně po
dobu šesti minut. V případě potřeby přidejte přípravek Super Sani-Cloth®
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte bělidla, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.

Pro pokyny k čištění a dezinfekci pro Precision Flow viz Návod k použití Precision Flow.
Pro pokyny k čištění a dezinfekci pro snímač SpO2 a kabel k pacientovi viz návod dodaný se snímačem.

Část 15

Stahování dat

1.

Vložte mechaniku USB do Pomocný kyslíkový modulu.

2.

Na obrazovce Systém vyberte Případové údaje a zadejte PIN.

3.

Vyberte, který soubor nebo které Případové soubory chcete stáhnout a stiskněte tlačítko Stáhnout.
POZNÁMKA: Stahování více velkých případových souborů může trvat několik minut, než se dokončí.

4.

Jakmile jsou údaje uloženy, stiskněte OK a vytáhněte mechaniku USB.

5.

Podle potřeby vymažte případové soubory, abyste vyčistili místní úložiště.

Část 16

Aktualizace software

1.

Vložte mechaniku USB do Pomocný kyslíkový modulu.

2.

Na obrazovce Systém vyberte Aktualizace a zadejte PIN.

3.

Zvolte Aktualizovat software
POZNÁMKA: Systém se restartuje během postupu aktualizace software

Část 17

Odkazovaná dokumentace

Precision Flow Návod k použití můžete najít na webových stránkách www.vapotherm.com
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Část 18

Odstraňování problémů a podpora

Všeobecné informace:
Pokud potřebujete pomoc s Pomocný kyslíkový modulem systému Vapotherm, kontaktujte prosím
technickou podporu společnosti Vapotherm na e-mailu TS@vtherm.com.
Pomocný kyslíkový modul má uživatelem vyměnitelnou baterii. Demontujte montážní desku v zadní
části Pomocný kyslíkový modulu pro přístup k prostoru baterie. Demontujte starou baterii a vyměňte
ji za novou (Kontaktujte technickou podporu společnosti Vapotherm na e-mailu Ts@vtherm.com).
Před použitím proveďte vizuální kontrolu displeje, skříně a vedení pro potvrzení toho, že zde není
žádné viditelné poškození.

Odstraňování závad: SpO2
Pravděpodobná
příčina

Opatření

Hledání pulzu
je nahlášeno po
dobu více než
10 sekund (přes
uskutečněním
měření).

Zkontrolujte návod k použití snímače, abyste potvrdili správné použití a správnou
aplikaci. Zkontrolujte snímač a připojení kabelu. Vyzkoušejte snímač na jiném pacientovi
a/nebo zkuste jiný snímač nebo kabel rozhraní.
Perfuze může být příliš nízká, aby modul sledoval pulz.  Zkontrolujte pacienta Otestujte
modul na někom jiném. Změňte místo snímače. Zkuste jiný typ snímače Nellcor™ .
Rozhraní může bránit modulu, aby sledoval pulz. Pokud je to možné, udržujte pacienta
v klidu. Ověřte, že je snímač bezpečně použit a v případě potřeby ho vyměňte. Změňte
místo snímače. Elektromagnetické rozhraní může bránit modulu, aby sledoval pulz.
Odstraňte zdroj rušení a/nebo se pokuste stabilizovat okolní prostředí.
Použijte jiný typ snímače, který toleruje více pohybu pacienta, například lepicí snímač
Nellcor™.
Snímač může být příliš natěsno, může zde být nadměrné okolní světlo nebo může
být snímač na okrajové části manžety na měření tlaku, arteriálního katetru nebo
intravaskulárního vedení. V případě potřeby snímač přemístěte.

Hledání pulzu
je nahlášeno
po úspěšném
měření.

Zkontrolujte stav pacienta.
Perfuze může být příliš nízká, aby modul sledoval pulz. Otestujte monitorovací systém
na jiném pacientovi. Změňte místo snímače a /nebo zkuste jiný typ snímače Nellcor™.
Rozhraní může bránit modulu, aby sledoval pulz. Ověřte, že je snímač bezpečně použit a v
případě potřeby ho vyměňte. Změňte místo snímače. “Použijte ty snímače, který toleruje více
pohybu pacienta, například lepicí snímač Nellcor™. Elektromagnetické rozhraní může bránit
modulu, aby sledoval pulz. Odstraňte zdroj rušení a/nebo se pokuste stabilizovat okolní prostředí.
Snímač může být příliš natěsno, může zde být nadměrné okolní světlo nebo může
být snímač na okrajové části manžety na měření tlaku, arteriálního katetru nebo
intravaskulárního vedení. V případě potřeby snímač přemístěte.

Monitor se zdá
funkční, avšak
neregistruje
údaje pacienta.

Zajistěte, aby byl snímač pulzní oxymetrie i kabel rozhraní od společnosti Nellcor™.
Pokud je nahlášeno rozhraní, zajistěte, aby byl připojen snímač Nellcor™ a pacient
zůstal v klidu.
Zkontrolujte, zda byla nahlášena ztráta pulzu; zajistěte, aby byl snímač Nellcor™ pevně
připojen.

Údaje o
pacientovi
se zdají být
podezřelé.

Resetujte modul.
Zkontrolujte snímač a připojení kabelu.

Přerušované
nebo zničené
údaje o
pacientovi.

Resetujte modul.
Zkontrolujte snímač a připojení kabelu.
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Část 19

Technické parametry

Fyzické vlastnosti
Rozměry:

výška 9”, šířka 9”,  hloubka 4”

Hmotnost:

4,1 lbs.

Připevnění

VESA Pomocný kyslíkový modul Montážní sestava pólu

Připojení:

Přes Pomocný kyslíkový modul komunikační kabel k Precision Flow

Systémové požadavky
Napájení:

Zahrnuté 12VDC síťové napájení obsluhuje nad 100-240VAC, 18W, 47-63Hz
Tento síťový adaptér poskytuje magnetickou izolaci Pomocný kyslíkový modulu
k síťovému napájení.

Baterie

Li-ion, 34-37 Wh, interní

Externí nabíječka baterií

Není dostupné

Okolní prostředí
Okolní teplota: 18 - 30°C
Provoz:

Relativní vlhkost okolního prostředí: 20- 90% RV (nekondenzující)
Okolní tlak: Běžný atmosferický tlak (nepoužívaný u hyperbarického stavu)

Skladování a přeprava:

Okolní teplota: -10 - +50°C
Relativní vlhkost okolního prostředí: 20- 90% RV

Kontakt s pacientem:

Nepřímo přes snímač SpO2 a Precision Flow O2 kanylu

Ochrana před vniknutím tekutiny:

IPX2 – Odolný proti ukápnutím

Tlak při zvukové výstraze

Výstraha střední priority 65dBA maximum při nastavení objemu 10

Provozní nadmořská výška

2000 metrů

Vstupy
Snímače:

SpO2 konektor pro rozhraní pacienta Nellcor

Komunikace s externím zařízením

Připojení k Precision Flow přes komunikační kabel Pomocný kyslíkový modul

Výstupy
Připojení RJ45:

VÝSTRAHA: Toto připojení není určeno pro konektivitu sítě. Je k použití
pouze s přístrojem Vapotherm.

POZNÁMKA: Systém Pomocný kyslíkový modul se skládá z Pomocný kyslíkový modulu a
dodávaného adaptéru střídavého napětí. Dodávaný adaptér střídavého napětí je přístrojem
ochranné třídy I.
VÝSTRAHA: Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, musí být toto zařízení
připojeno k přívodní síti s ochranným uzemněním.
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Část 19

Technické parametry

Normy
IEC 60601-1:2005 (třetí vydání) +
CORR. 1:2006 + CORR 2:2007 +
A1:2012 (nebo IEC 60601-1: dotisk
2012)

Lékařský elektrický přístroj - Část 1: Všeobecné požadavky na základní
bezpečnost a základní výkon.

IEC 60601-1-10:2007, AMD1:2013
pro použití ve spojení s IEC 606011:2005, COR1:2006, COR2:2007,
AMD1:2012

Lékařský elektrický přístroj - Část 1- 10: Všeobecné požadavky pro základní
bezpečnost A základní výkon - Kolaterální norma: Požadavky na vývoj ovladačů
Physiologic Closed-loop Controllers (FDA Consensus Standard FR Recognition
Number 19-9)

IEC 60601- 1- 6 - 2010, AMD1: 2013
K použití ve spojení s IEC
62366:2007, AMD1:2014 a IEC
Lékařský elektrický přístroj - Část 1- 6: Všeobecné požadavky pro základní
60601-1:2005, COR1:2006,
bezpečnost a základní výkon - Kolaterální norma: Použitelnost
COR2:2007, AMD1: 2012 nebo
ekvivalent konsolidované verze IEC
60601-1:2012 (vydání 3.1)
IEC 60601- 1- 8: 2006 (druhé
Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a základní výkon –
vydání) + dopl.1: 2012 pro použití ve
kolaterální norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a návod pro poplachové
spojení s IEC 60601-1: 2005 (třetí
systémy u lékařských elektrických přístrojů a lékařských elektrických systémů.
vydání) + dopl.1: 2012
IEC 60601-1-2 Vydání 4.0 (2014-02)

Všeobecné požadavky na bezpečnost - kolaterální normy: Elektromagnetická
kompatibilita – Požadavky a zkoušky

ISO 80601-2-61:2017, COR1:2018
pro použití IEC 60601-1:2005,
COR1:2006, COR2:2007,
AMD1:2012

Lékařský elektrický přístroj - Část 2- 61: Konkrétní požadavky pro základní
bezpečnost a základní výkon a zařízení pulzního oxymetru.

IEC 62304:2006 (první vydání) +
A1:2015
( nebo IEC 62304- 2015 CSV)

Software lékařského zařízení: Postupy životního cyklu software

IEC 62366-1: 2015

Lékařský elektrický přístroj - Část 1: Aplikace použitelných technických oborů na
lékařské přístroje
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Část 19
Nellcor

TM

Technické parametry

Specifikace přesnosti

Saturace1

Přesnost

Dospělý2,3

70 až 100% ±2 číslice

Novorozenec

70 až 100% ±2 číslice

4,5

Dospělý a novorozenec Nízká saturace

2,3,4

60 až 80% ±3 číslice

Nízká perfuze6

70 až 100% ±2 číslice

Dospělý a novorozenec Nízká saturace2,7

70 až 100% ±3 číslice

Saturace

Přesnost

Dospělý

1

2,3

a novorozenec

20 až 250 bpm ±3 číslice

4,5

Nízká perfuze6
Dospělý a novorozenec Nízká saturace

20 až 250 bpm ±3 číslice
2,7

20 až 250 bpm ±3 číslice

1. Přesnost saturace se liší podle typu snímače. Viz PT00098565 Nellcor™ Oxygen Saturation Accuracy Specification Grid.
2. Přesnost specifikací byla ověřena pomocí měření dobrovolníků - zdravých dospělých nekuřáků během řízené studie hypoxie
zahrnující specifikované rozsahy saturace. Specifikace byly získány od místních obyvatel složených z mužů i žen ve veku od 18 . 50
let a různých rozsahů pigmentace kůže. Záznamy pulzního oxymetru SpO2 byly porovnány s hodnotami SaO2 sebraných vzorků
krve naměřené hemoxymetrií. Veškeré přesnosti jsou vyjádřeny jako ±1 SD. Protože jsou měření pulzního oxymetru statisticky
distribuovány, dá se očekávat, že asi dvě třetiny měření budou spadat do tohoto rozsahu přesnosti (ARMS).
3. Technické údaje dospělého se zobrazí pro OxiMax™ MAXA a MAXN snímače s pulzním oxymetrem.
4. Technické údaje novorozence se zobrazí pro OxiMax™ MAXN snímače s pulzním oxymetrem.
5. Klinická funkčnost byla demonstrována na populaci hospitalizovaných neonatálních pacientů. Pozorovaná přesnost SpO2 byla
2,5% ve studii 42 pacientů ve věku 1 až 23 dní, o hmotnosti od 750 do 4100 gramů a 61 pozorování vytvořilo rozpětí o rozsahu
77% až 98% SaO2.
6. Specifikace platí pro výkon sledovacího kabelu. Přesnost záznamu v přítomnosti nízké perfuze (detekovaná amplituda
modulace impulzu IR 0,03% - 1,5%) byla ověřena pomocí signálů dodávaných simulátorem pacienta. SpO2 a hodnoty rychlosti
pulzu se lišily napříč monitorovacím rozsahem nad rozsahem podmínek slabého rozsahu a v porovnání se známou opravdovou
saturací a rychlostí pulzu vstupních signálů.
7. Výkon pohybu byl ověřen během řízené studie hypoxie v krvi rozpětím SaO2 70% taž o 98,9% a vzorku vhodnosti srdeční
rychlosti 41-105 bpm. Subjekty prováděly pohyby tření a klepání 1-2 cm v amplitudě v periodických intervalech (náhodně se
měnících) s náhodnou změnou frekvence mezi 1-4 Hz. Průměrné procento modulace během klidného období bylo 3,28 a
během pohybu 4,05. Pohybový výkon nad celý specifikovaný rozsah rychlosti pulzu byl ověřen pomocí syntetických signálů ze
simulátoru pacienta, který porovnává representativní srdeční a signálové umělé součástky.  Použitelnost: OxiMax™ snímače
MAXA, MAXAL, MAXP, MAXI, a MAXN.

Odkazy:
Technické údaje Vapotherm Precision Flow viz návod k použití Precision Flow.
Na technické údaje snímače SpO2 se podívejte do dokumentace dodané se snímačem.
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Část 20

Alarmy a poradenské zprávy

Základní výkon přístroje se sestává ze správného dodání příslušného FiO2 na základě klinických
potřeb pacienta tak, jak to odrážejí jejich záznamy SpO2 . Uživatel musí odpovídajícím způsobem
reagovat na poplachy, aby byly zachovány důležité funkce zařízení.
Pomocný kyslíkový modul nevydává poplachy SpO2 . Musí být použito oddělené a samostatné
monitorování pacienta.
Zpoždění poplachového stavu je čas mezi událostí pacienta a dobou, kdy Pomocný kyslíkový modul
zjistí problém. Zpoždění vyvolání signálu poplachu je čas mezi časem, kdy Pomocný kyslíkový
modul detekuje problém a kdy je vyvolán poplach.  Maximální zpoždění je přibližně 1 sekundu.
Níže uvedené poplachové a poradenské zprávy se zobrazí, když je případ aktivní a když je Pomocný
kyslíkový modul v automatickém režimu. Záložní %O2 bude dodaný, když chybí signál SpO2 .
Poplach střední priority

Opatření a odstraňování problémů

Málo nabitá baterie - hrozící zastavení provozu

Plug Pomocný kyslíkový modul do externí elektřiny

Zkontrolujte SpO2  - Vadný snímač

Vyměňte snímač, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2  - Nekompatibilní snímač

Vyměňte snímač, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2  - Není připojený žádný
snímač

Vyměňte snímač, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2  - Nerozpoznaný snímač

Vyměňte snímač, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Vložte Time Card nebo End Case

Time Card vypršela nebo byla odstraněna. Vložte Time Card
nebo End Case

Chyba komunikace Precision Flow

Obnovte připojení Precision Flow, zadejte MANUAL Mode nebo
End Case

Neplatná verze softwaru Precision Flow

Obnovte připojení Precision Flow Connection nebo End Case a
aktualizujte Precision Flow Software

Chyba komunikace SpO2

Upozornění se samo opraví, zadejte MANUAL Mode nebo End
Case

Systém byl resetován kvůlu uplynutí času
hládacího psa.
Zkontrolujte nastavení

Zkontrolujte nastavení Stiskněte jakoukoliv klávesu, dotykovou
obrazovku nebo otočte nastavovací ovládací knoflík.
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Část 20

Alarmy a poradenské zprávy

Tiché poradenské zprávy

Opatření a odstraňování problémů

%O2 nad limitem*

Zvýšení %O2 limit upozornění, nebo zadejte režim MANUAL

Používá se záložní baterie

Pomocný kyslíkový modul je v režimu Baterie. Když je externí
výkon ztracen, modul se automaticky přepne do režimu
Baterie.

Baterie je téměř vybitá

Zastrčte Pomocný kyslíkový modul do externí elektřiny

Zkontrolujte Precision Flow

Vymažte upozornění Precision Flow a zajistěte, aby byl v
režimu chodu jak u přítomných zdrojů vzduchu, tak O2

Zkontrolujte SpO2  - Zjištěno rušení*

Znovu připojte snímač s dobrým signálem

Zkontrolujte SpO2  - Hledání pulzu*

Znovu připojte snímač s dobrým signálem

Zkontrolujte SpO2  - Snímač je mimo pacienta*

Znovu připojte snímač s dobrým signálem

Nedostatek lokální paměti

Vymažte předcházející případové soubory z místního úložiště

Lokální paměť je plná

Vymažte předcházející případové soubory z místního úložiště

SpO2 cílová hodnota > 95%

Změňte cílovou hodnotu SpO2 na 95% nebo nižší

SpO2 cílová hodnota< 85%

Změňte cílovou hodnotu SpO2 na 85% nebo vyšší

Blízko doby vypršení

Vložte novou časovou kartu, než vyprší, nebo uzavřete případ

* Tyto tiché poradenské zprávy se stanou poplachem střední priority, pokud to není opraveno do 2 minut.
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Část 21

Terminologie

Terminologie a zkratky
Dyspnea

Dechová nedostatečnost nebo nedostatek vzduchu

COPD

Chronická obstrukční plicní nemoc

Normoxemie

Normální hladina kyslíku v krvi

Hypoxemie

Nízká hladina kyslíku v krvi

Hyperoxemie

Nadměrně vysoké hladiny kyslíku v krvi / kyselost krve

Regulátor PID

Proporční-integrální-derivativní regulátor

Část 22

Další výklad

Automatické řízení FiO2
Automatický řídicí systém FiO2 používá naměřené hodnoty SpO2 pacienta pro řízení dodávky FiO2
na zákaldě potřeb pacienta. Systém se pokouší udržovat hodnotu SpO2 pacienta na cílové hodnotě
nebo blízko předem nakonfigurované cílové hodnoty SpO2 trvalou titrací dodávaného FiO2 na
základě naměřeného SpO2. Systém odpovídá na přechodné změny v SpO2i na dlouhodobé změny v
požadavcích pacientova FiO2 .
Řídicí algoritmus vytváří smyčku odezvy v rámci systému dodávky plynu. Porovnává záznamy
pacientova SpO2 se záznamy předem nakonfigurované cílové hodnoty SpO2 a nastavuje podle toho
rychlost dodání FiO2 . Algoritmus provádí téměř bezprostřední nastavení (do 10 sekund) na změny v
záznamech SpO2 , učí se z minulých změn a účastní se krátkodobých změn a tím působí jako to, co se
nazývá proporční-integrální-derivativní regulátor (PID regulátor).
Například algoritmus může pro vést následující automatická nastavení dodávky FiO2 :

•
•
•

Během období normoxie, když je záznam SpO2 stabilní a zůstává nad předem nakonfigurovanou
cílovou hodnotou SpO2 , zahajuje algoritmus postupné přestávání/snižování dodávky FiO2 . Jakmile
záznamy SpO2 spadnou pod předem nakonfigurovanou cílovou hodnotu SpO2 , nedochází k
žádnému přestávání dodávky.
Během období hypoxemie (záznam SpO2 < SpO2 cílová nastavená hodnota), zahájí algoritmus
zvýšení dodávky FiO2 do 10 sekund od zjištění hypoxemie. Dodávka FiO2 se pak trvale zvyšuje,
pokud hypoxemie přetrvává. Rychlost zvýšení FiO2 je proporcionální závažnosti hypoxemie.
Během období hyperoxemie (záznam SpO2> SpO2 cílová nastavená hodnota), zahájí algoritmus
snížení dodávku FiO2. Podle závažnosti hyperoxemie začne snižování do 10 sekund, což vede ke
zvýšenému a udržovanému snižování, dokud pacient zůstává ve stavu hyperoxemie.
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Příloha A
Elektromagnetická kompatibilita (EMK))
Upozornění:

•
•
•
•

Přenosná RF komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou anténní kabely a
externí antény) se smí používat minimálně ve vzdálenosti 30 cm (12 inches) od jakékoliv části
systému Precision Flow® Assist Modul, včetně kabelů určených společností Vapotherm. Jinak
hrozí zhoršení provozních vlastností zařízení.
Je potřeba zamezit použití tohoto přístroje v blízkosti jiného zařízení nebo na jiném zařízení,
protože by to mohlo vést k nesprávné provozní činnosti. Jestliže se nebude možné takovému
použití vyhnout, musí se toto zařízení a jiné zařízení sledovat, abyste měli jistotu, že pracují
normálně.
Použití příslušenství, snímačů a kabelů, které neodpovídají požadavkům výrobce
tohoto zařízení nebo které nedodal výrobce tohoto zařízení, může vést ke zvýšeným
elektromagnetickým emisím nebo snížené elektromagnetické odolnosti tohoto zařízení a
zařízení pak nemusí pracovat správně.
Nepoužívejte žádné kabely nedodané výrobcem tohoto zařízení.

Poučení a prohlášení a výrobce o elektromagnetických emisích
Přístroj Pomocný kyslíkový modul je určen k použití v elektromagnetickém prostředí s dále
uvedenými parametry.
Zákazník nebo uživatel přístroje Pomocný kyslíkový modul se musí postarat o to, aby se zařízení
používalo v takovém prostředí.
Test emisí
Emise RF
CISPR 11

Emise RF
CISPR 11

Harmonické emise
IEC 61000-3-2
Kolísání napětí/
vydávání záblesků
IEC 61000-3-3

Třída
Skupina 1

Třída A

Třída A

Vyhovuje

Elektromagnetické prostředí – poučení
Pomocný kyslíkový modul používá Rf energii pouze
k jeho interní funkci. Emise RF jsou proto velmi nízké
a pravděpodobně nezpůsobí žádné rušení okolních
elektronických zařízení.
Pomocný kyslíkový modul je vhodný k použití ve všech
Zařízeních jiných než domácích a může být používán v
domácích zařízeních a zařízeních přímo připojených k
Veřejná síť napájená s nízkým napětím, která zásobuje
budovy používané k domácím účelům, pokud dáváte
pozor na následující výstrahu:
Výstraha: Tento přístroj/systém smí používat pouze
zdravotnický odborný personál Toto zařízení / systém
může způsobit rádiové rušení nebo může narušit
provozní činnost okolních zařízení. Může být nezbytné
přijmout preventivní opatření, například jinak nasměrovat
nebo přemístit zařízení Pomocný kyslíkový modul
případně místo odstínit.
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Příloha A

Poučení a prohlášení a výrobce o elektromagnetické odolnosti
Přístroj Pomocný kyslíkový modul je určen k použití v elektromagnetickém prostředí s dále uvedenými parametry. Zákazník
nebo
uživatel přístroje Pomocný kyslíkový modul se musí postarat o to, aby se zařízení používalo v takovém prostředí.
Test odolnosti

Elektrostatický
výboj (ESD)
IEC 61000-4-2

IEC 60601
Testovací úroveň

Míra splnění
požadavků

±8 kV kontakt
± 2, 4, 8, a 15 kV vzduch

± 8 kV
± 2, 4, 8, a 15 kV
vzduch

Elektromagnetické prostředí – poučení
Podlahy musí být dřevěné, betonové
nebo z keramických dlaždic. Jestliže
budou podlahy pokryty syntetickým
materiálem, musí relativní vlhkost
dosahovat minimálně 30 %.
Čekací doba 10 sekund mezi vybitími.

Elektrický rychlý
přechodový/
prasklý
IEC 61000-4-4
Proudový náraz
IEC 61000-4-5

Prudký pokles
napětí, krátká
přerušení a  
odchylky napětí u
vstupního vedení
síťového napájení
IEC 61000-4-11

Síťová frekvence
(50/60 Hz)
magnetické pole

±2 kV pro napájecí vedení
± 1 kV pro vstupní/výstupní
vedení
100 kHz rychlost opakování

± 2 kV
± 1 kV
100 kHz rychlost
opakování

± 0.5, 1 a 2 kV vedení k
uzemnění
± 1 kV vedení k vedení

± 0.5, 1, a 2 kV

<5 % Ut
(>95 % dip in Ut)
pro 0,5 cyklu při úhlu fáze 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270°, a 315°
40 % Ut
(60 % dip in Ut) pro 5 cyklů
70 % Ut
(30 % dip in Ut) pro 25 cyklů
<5 % Ut
(> 95 % dip in Ut) po dobu 5
sek

30 A/m

± 1 kV

Kvalita síťového napájení musí
odpovídat typickému komerčnímu nebo
nemocničnímu prostředí.

Kvalita síťového napájení by měla být
stejná, jako u běžného komerčního nebo
nemocničního prostředí.

Podle normy

Kvalita síťového napájení by měla být
stejná, jako u běžného komerčního nebo
nemocničního prostředí.
Pokud uživatel Pomocný kyslíkový
modulu vyžaduje trvalý provoz
během přerušení síťového napájení,
doporučujeme, aby byl Pomocný
kyslíkový modul poháněný z
nepřerušovaného síťového napájení
nebo baterie.

30 A/m

Síťová frekvence magnetického pole by
měla být Na úrovních charakteristických
pro běžné umístění V běžném
komerčním nebo nemocničním Okolní
prostředí

IEC 61000-4-8
POZNÁMKA Ut je hodnota síťového napětí A/C před aplikací zkušební hodnoty.
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Příloha A

Poučení a prohlášení a výrobce o elektromagnetické odolnosti
Přístroj Pomocný kyslíkový modul je určen k použití v elektromagnetickém prostředí s dále uvedenými parametry. Zákazník nebo
uživatel přístroje Pomocný kyslíkový modul se musí postarat o to, aby se zařízení používalo v takovém prostředí.
Test odolnosti

IEC 60601 ÚROVEŇ
TESTU

Míra splnění
požadavků

Elektromagnetické prostředí – poučení
Přenosné nebo mobilní RF komunikační zařízení by mělo
Být používáno ne blíže k žádné části zařízení [ME ZAŘÍZENÍ
nebo ME SYSTÉMU], včetně kabelů, než je doporučováno
vzdálenost oddělení vypočítaná z rovnice Platné pro
frekvenci vysílače.
Doporučené vzdálenosti oddělení
d =1,2√P

Rádiové rušení
šířené po
vedení
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz až 80 MHz
6 Vrms v pásmech
ISM

Vyzařované
rádiové rušení
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz až 2,7 GHz

3Vrms
6 Vrms v pásmech
ISM

d =1,2√P 80 MHz až 800 MHz
d =2,3√P 800 MHz až 2,3 GHz
kde P je maximální hodnocení výstupního napájení vysílače
ve wattech (W) podle výrobce vysílače a d je doporučená
vzdálenost oddělení v metrech (m).

3V/m

Síla pole z pevných RF vysílačů, jak je určeno
elektromagnetickým průzkumema místa, by měla být menší,
než úroveň souladu v každém frekvenčním rozsahu.b
Může dojít k rušení v blízkosti zařízení označeného
následujícím symbolem:

POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz, platí vzdálenost oddělení pro vyšší frekvenční rozsahy.
POZNÁMKA 2 Tyto směrnice se nesmí používat ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem
od konstrukce, předmětů a lidí.
Síla pole od pevných vysílačů, jako je základní stanice pro rádio (mobilní, bezdrátové) telefony a pozemní mobilní
rádia, amatérské rádio, AM a FM rádiové vysílání nemůže být předpověděno teoreticky s přesností. Pro zpřístupnění
elektromagnetického prostředí kvůli pevným RF vysílačům by měl být zvažován elektromagnetický průzkum místa. Jestliže
Naměřená síla pole v místě, kde je Pomocný kyslíkový modul používán, přesahuje platnou Úroveň souladu uvedenou výše, měl
by být Pomocný kyslíkový modul pozorován, abyste ověřili normální provoz. Pokud je pozorován
abnormální provoz, mohou být nezbytná dodatečná opatření, jako je přesměrování nebo přemístění Pomocný kyslíkový modulu.
a

b

Nad rozsah frekvence 150 kHz až 80 MHz, by měla být síla pole menší, než [V1] V/m.
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Doporučené vzdálenosti oddělení mezi
přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením a Pomocný kyslíkový modulem
Přístroj Pomocný kyslíkový modul je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém je RF rušení regulováno.
Zákazník nebo uživatel Pomocný kyslíkový modulu může pomoci zabránit elektromagnetickému rušení dodržováním minimální
vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními přístroji (vysílači) a Pomocný kyslíkový modulem tak, jak je
doporučeno níže, podle maximálního výstupního napájení komunikačního přístroje.
Vzdálenost od sebe podle frekvence vysílače
m

Jmenovitý maximální
výkon vysílače
W

50 kHz až 80 MHz
kromě pásem ISM

150 kHz až 80 MHz
v pásmech ISM

800 MHz až 2,5 GHz

d =1,2√P

d =1.2√P

d =2.3√P

0,01
0,1
1
10
100

0,12
0,34
1,2
3,8
12

0,12
0,34
1,2
3,8
12

0,23
0,73
2,3
7,3
23

U vysílačů zařazených do maximálního výstupního napájení neuvedeného výše může být doporučená vzdálenost oddělení d v
metrech(m) odhadnuta pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde P je maximální hodnocení výstupního napájení vysílače
ve wattech (W) podle výrobce vysílače.
POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vzdálenost oddělení pro vyšší frekvenční rozsahy.
POZNÁMKA 2 Tyto směrnice se nesmí používat ve všech situacích.  Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem
od konstrukcí, předmětů a osob.
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0297
Vapotherm Inc.
100 Domain Drive
Exeter, NH 03833
USA
Telefon: 603- 658- 0011
Fax: 603- 658- 0181

AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Německo
Telefon: +49 (0) 211 3013 2232

Tato technologie může být patentována,
viz www.vapotherm.com/patents
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