Oxygen Assist Module

Til brug sammen med Vapotherm Precision Flow®
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3101888-DA Rev C Vapotherm Oxygen Assist Module - Brugsanvisning

Symboler
Vigtigt: Se Brugsanvisningen
Advarsel: Brugsvejledningerne skal læses
Vekselstrøm
Til brug på en enkelt patient
Beskyttende jordforbindelse
Må ikke tildækkes
Type BF klasse 1
Dette symbol indikerer, at affald fra elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes
som usorteret kommunalt affald og skal afhentes separat. Kontakt en autoriseret repræsentant for producenten for information vedrørende permanent afvikling af dit udstyr.
Tænd/sluk enhed
Slå alarm fra/udsæt alarm
Slå alarm fra
Batteriopladning
USB-tilslutning
Stik til tilslutning af elektronisk lægejournal
Stik til tilslutning af SpO2-patientkabel
Stik til USB-tilslutning
Stik til Ethernet-tilslutning
Stik til tilslutning af kald til plejepersonale
Stik til tilslutning til Precision Flow
Stik til ekstra tilslutning
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Afsnit 1 Indikationer, advarsler og forsigtighedsregler
Primære indikationer
Oxygen Assist Module er et modul (ekstraudstyr), som kun bruges med Vapotherm Precision Flow, og
som er beregnet til titrering af ilt i varme, befugtede åndedrætsgasser, der forsynes til patienter med
spontant åndedræt baseret på uafbrudt noninvasiv monitorering af iltmætning i blodet.
Oxygen Assist Module er beregnet til at behandle pædiatriske (herunder neonatale) og voksne
patienter i monitorerede kliniske miljøer.

Advarsler og forholdsregler

•
•
•

En advarsel indikerer, at der kan forekomme en situation, der er potentielt skadelig for patienten
eller brugeren.
En forholdsregel indikerer en tilstand, der kan føre til beskadigelse af udstyret, fejlfunktion eller
unøjagtig funktion.
En bemærkning indikerer en fremhævelse af noget, der kan effektivisere eller forbedre funktionen.

Sørg for at blive bekendt med de advarsler, forholdsregler og bemærkninger, som er angivet i denne
brugsanvisning og i brugsanvisningen til Precision Flow.
Brugeren af dette produkt er eneansvarlig for enhver fejlfunktion på grund af betjening eller
vedligeholdelse, der er udført af enhver, der ikke er uddannet af Vapotherms personale eller den
officielle undervisningsdokumentation.
Ved håndtering af enhver del af Precision Flow-systemet, skal hospitalets retningslinjer vedrørende
infektionskontrol og standardforholdsregler altid følges. Vapotherm anbefaler også, at brugerne
følger CDC's (Centeret for Sygdomskontrol) udgivelser; Retningslinjer for vedligeholdelse af
udstyr til åndedrætsbehandling og Retningslinjer for forebyggelse af nosokomiel pneumoni. Se
Brugsanvisningen til Precision Flow for yderligere oplysninger.

Generelle advarsler
Ifølge amerikansk lov (USA) må denne enhed kun bruges af en læge, eller efter ordre fra en læge.
Denne enhed må kun anvendes af klinisk personale, som er uddannet i brug og betjening af Oxygen
Assist Module og Precision Flow.
Service på enheden må kun udføres af kvalificerede og uddannede serviceteknikere.
Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget eller ikke fungerer korrekt. Kontakt din autoriserede
koordinator for kliniske forsøg.
Må ikke anvendes, hvis strømledningen er beskadiget. Brug ikke en anden ledning udover den, som
følger med enheden. Brug ikke forlængerledninger.
ADVARSEL: Dette udstyr må ikke ændres uden tilladelse fra producenten. Hvis
denne advarsel ikke følges, kan det medføre fejl på enheden eller patientskade.
Kun til brug i kliniske miljøer med standard patientmonitorering. Brugeren skal være tæt nok på til at
kunne høre alarmer.
Kun til brug på patienter med spontant åndedræt. Precision Flow® med eller uden Oxygen Assist
Module er ikke livsstøttende.
Selvom SpO2 bruges i Precision Flow® med Oxygen Assist Module, er der stadig
behov for separat og uafhængig patientmonitorering, som angivet på mærkningen
på Precision Flow®-systemet. Patienter, som modtager meget supplerende ilt gennem næsen,
er akutpatienter, som plejerne skal sørge for, at holde under passende klinisk overvågning. Yderligere
patientovervågning, herunder pulsoximetri, er nødvendigt, hvis Precision Flow® anvendes til iltforsyning.
Start ikke den automatiske iltforsyning med Oxygen Assist Module, før patientens SpO2 er stabilt.
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Afsnit 1 Indikationer, advarsler og forsigtighedsregler
Se Brugsanvisningen til Precision Flow for yderligere oplysninger.

NellcorTM-advarsler, forholdsregler og bemærkninger
Generelt:

•

Beregnet til brug på hospitaler og klinikker til neonatale, pædiatriske og voksne patienter uden
bevægelse og med bevægelse og for patienter, som enten er godt eller dårligt perfunderede.

Advarsler:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brug kun sensorer og tilbehør fra Medtronic (NellcorTM) OxiMaxTM. Tilslutning af andre kabler
eller sensorer påvirker nøjagtigheden af sensordata, hvilket kan føre til uønskede resultater.
Aflæsninger af pulsoximetri og pulssignaler kan påvirkes af visse omgivende forhold,
sensorapplikationsfejl og visse patientforhold (Eksempler: Overdreven patientbevægelse,
medicinske procedurer eller eksterne forhold såsom dysfunktionelt hæmoglobin, arterielle
farvestoffer, lav perfusion, mørkt pigment og eksternt anvendte farvestoffer som f.eks.
neglelak, farvestof eller pigmenteret creme).
Læs omhyggeligt brugsanvisningen til sensoren, herunder alle advarsler, forsigtighedsregler
og instruktioner. Gennemgå sikkerhedsmærkningen baseret på udstyrets tilsigtede brug.
Brug ikke en beskadiget sensor eller beskadigede patientkabler. Brug ikke en sensor med
blotlagte optiske komponenter.
Forkert påsætning og længere tids brug af sensoren kan medføre vævsbeskadigelse. Inspicér
sensorstedet som angivet i brugsanvisningen.
Lange kabler (som f.eks. sensoren eller forlængerkablet) kan medføre, at patienten
stranguleres, hvis de føres forkert.
Undgå samtidig at komme i kontakt med enhedens stik og patienten.
Sensoren må ikke nedsænkes i væske eller blive våd.
Må ikke bruges i nærheden af MRI-enhed.
Brug ikke oximeteret i nærheden af ESU og defibrillator.
Brug ikke NIBP eller andre begrænsende instrumenter på samme vedhæng som sensoren.
Brug Grade strømkabel i AC-strømsystemer.
Hvis sensorens påsætningssted ikke dækkes af et uigennemsigtigt materiale, kan det
medføre unøjagtige målinger, når der arbejdes under forhold med meget omgivende lys,
Aflæsninger af pulsoximetri og pulssignaler kan påvirkes af visse miljømæssige forhold,
sensorapplikationsfejl og visse patientforhold.

Forholdsregler:

•
•

Brug kun differentielle forlængerkabler. Efterse regelmæssigt forlængerkabler og sensorer for
skader, og afbryd brugen af disse, hvis der konstateres skader.
Implementér en periodisk teststrategi. Håndholdte, batteridrevne pulssimulationstestere
(SRC-MAX med respirationsfrekvens aktiveret) kan fås hos Medtronic (NellcorTM). Kontakt
Medtronics tekniske serviceafdeling på 1.800.635.5267, eller deres lokale Medtronicrepræsentant.
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Afsnit 2 Driftsprincipper
Vapotherm Oxygen Assist Module er bregnet til brug med Precision Flow-systemet til håndtering af
ilttilførsel baseret på patientens kliniske behov i henhold til deres SpO2-målinger. Dette automatiske
styresystem bruger en egenudviklet feedback-kontrolalgoritme til, at måle en patients iltmætning,
hvorefter det automatisk justerer iltkoncentration, der forsynes til deres åndedrætsstøtte.

Vapotherm Oxygen
Assist Module

Vapotherm Precision Flow

Vapotherm Oxygen Assist Module bruger gennemprøvede gasforsyningsteknologier til pulsoximetri
og Precision Flow, samt en egenudviklet algoritme, der skruer op og ned for %O2-indstillingen i et
forsøg på at opretholde en SpO2-målværdi. Klinikeren indstiller SpO2-målet, og systemet bruger en
algoritme, der analyserer realtidsmålinger og tendenser til, at finde den passende %O2-forsyning.
Oxygen Assist Modulet er beregnet til brug med Precision Flow-systemet, som styrer %O2forsyningen baseret på en indstilling, der sendes fra Oxygen Assist Modulet, eller som indstilles
manuelt på selve Precision Flow-enheden.
Oxygen Assist Modulet kommunikerer med Precision Flow via den serielle grænsefladeport på
bagsiden af Precision Flow-enheden.
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Afsnit 3 Komponenter
Vapotherm Oxygen Assist Module består af følgende dele:

•
•
•
•

Oxygen Assist Modulet
Monteringsstang
Strømforsyning
Nellcor SpO2-patientkabel

ADVARSEL:	Den medfølgende strømadapter er den eneste adapter, som er godkendt
til brug med Oxygen Assist Modulet og forsyne 12 V jævnstrøm (DC)
til Oxygen Assist Modulet. Kontakt Vapotherm, hvis du mener, at din
strømadapter ikke er funktionel, eller du har brug for udskiftning af
adapteren. Brug kun den strømadapter, som leveres af Vapotherm.
Nellcor-sensorer kan fås separat. Godkendte modeller af Nellcor-sensor omfatter følgende:
Emne

SKU

Patientstørrelse Maks.
længde

NellcorTM Adult (Voksen) sensor til SpO2 , flergangs (Ikke-steril)

DS100A

>40 kg

3,0 ft (0,9 m)

NellcorTM Adult Flexible (Voksen fleksibel) sensor til SpO2 , flergangs
(Ikke-steril)

FLEXMAX

>20 kg

3,0 ft (0,9 m)

Nellcor Pediatric Flexible (Pædiatrisk fleksibel) sensor til SpO2 ,
flergangs (Ikke-steril), small

FLEXMAX-P

>20 kg

3,0 ft (0,9 m)

Nellcor Adult (Voksen) XL sensor til SpO2 (Steril, kun til
engangsbrug)

MAXAL

>30 kg

3,0 ft (0,9 m)

NellcorTM Forhead (Pande) sensor til SpO2 (Steril, kun til engangsbrug) MAXFAST

≥10 kg

2,5 ft (0,75 m)

NellcorTM Neonatal-Adult )Neonatal-voksen) sensor til SpO2 (Steril, kun MAXN
til engangsbrug)

< 3 eller > 40 kg

NellcorTM Infant (Spædbarn) sensor til SpO2 (Steril, kun til
engangsbrug)

MAXI

3 til 20 kp

Nellcor Pediatric(Pædiatrisk) sensor til SpO2 (Steril, kun til
engangsbrug)

MAXP

10 til 50 kg

NellcorTM Adult (Voksen) sensor til SpO2 (Steril, kun til engangsbrug)

MAXA

>30 kg

NellcorTM Adult-Neonatal (Voksen-Neonatal) sensor til SpO2 med bånd
(Flergangs med klæbemiddel)

OXI-A/N

< 3 eller > 40 kg

NellcorTM Pediatric-Infant (Pædiatrisk-spædbarn) sensor til SpO2 med
bånd (Flergangs med klæbemiddel)

OXI-P/I.

3 til 40 kg

NellcorTM Pediatric(Pædiatrisk) sensor til SpO2 To stk. (Steril, kun til
engangsbrug)

P

10 til 50 kg

Nellcor Neonatal-Adult (Neonatal-voksen) sensor til SpO2 To stk.
(Steril, kun til engangsbrug)

N

< 3 eller > 40 kg

Nellcor Adult (Voksen) sensor til SpO2 To stk. (Steril, kun til
engangsbrug)

A

>30 kg

NellcorTM sensor til SpO2 , Multi-site flergangs (Ikke-steril)

D-YS

>1 kg

NellcorTM Ear Clip (Øreclips) til SpO2 , flergangs (Ikke-steril)

D-YSE

>30 kg

NellcorTM Pediatric (Pædiatrisk) sensor-clips til SpO2 , flergangs (Ikkesteril)

D-YSPD

3 til 40 kg

TM

TM

TM

TM

TM

1,5 ft (0,5 m)

3,0 ft (0,9 m)

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

4,0 ft (1,2 m)

ADVARSEL:	Anvendte dele, som kan bruges sammen med Oxygen Assist Modulet,
er Nellcor SpO2-sonder, som henvist ovenfor. Se venligst Nellcordokumenterne, der følger med for yderligere oplysninger.
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Afsnit 4 Montering og tilslutninger
Montering af systemet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fastgør Oxygen Assist Module til monteringsstangen.
Montér Oxygen Assist Module på det Vapotherm-godkendte rullestativ som vist.
Fjern silikoneproppen i dækslet til iltsensoren bag på Precision Flow.
Sæt kommunikationskablet i Oxygen Assist Module, og stram de to fingerskruer.
Tilslut kommunikationskablet fra Oxygen Assist Module til Precision Flow’s grænsefladeport.
Tilslut strømforsyningen til Oxygen Assist Module fra Oxygen Assist Module og til en stikkontakt
mærket "Hospital" eller "Kun hospital".
BEMÆRK: Sørg for, at strømforsyningsstikket vender korrekt, når det sættes i
Oxygen Assist Module.
ADVARSEL: Anbring ikke Oxygen Assist Module, så det er vanskeligt at frakoble enheden.

Tilslutning af sensor

•

Tilslut SpO2-patientkablet til SpO2-stikket på tilslutningspanelet på Oxygen Assist Module. Se
brugsanvisningen til Nellcor-sensoren for at få oplysninger om, hvordan sensoren tilsluttes.

Oxygen
Assist
Module
monteret
og tilsluttet
Precision
Flow og
strøm

SpO2-patientkabel

Vapotherm Oxygen Assist Module tilslutningspanel

EMR-stik

USB-stik

SpO2-patientkabel
Side 8

Ethernet-stik
Stik til kald til
sygeplejerske

Kommunikationsstik
Jævnstrømsstik
til Precision Flow
(DC)
Tidskort
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Afsnit 5 Betjeningsknapper og skærm
Oxygen Assist Module styres med to faste knapper (Tænd/Sluk); Alarm fra), en indstillingsknap og
en berøringsskærm. Når dit Oxygen Assist Module er forbundet til Precision Flow og til patienten via
en SpO2-sensor, er det muligt at styre iltforsyningen manuelt og automatisk.
Brug af menuerne

•

Tryk på den ønskede menufane for, at åbne en menu. Alternativt vil parameterfeltet
omdirigere til den tilknyttede menu.

Bemærk:
	Medmindre andet er angivet, træder ændringen af indstillinger i kraft, når der trykkes på tasten.

Sluk
alarm

1
2
3
4

Indikator for patienttype
Visning af tendens
Patient-ID, Visning af tid og dato
Indikator, når alarmen er slået fra (overkrydset, når den er slået fra)

Tænd/
sluk

5
6
7
8

Meddelelsesvisning
%O2 Mode (Automatisk; Manuelt)
Parameterfelter (trykkes for, at se menuerne)
Menutaster

Bemærk: Oxygen Assist Module er kalibreret til, at vise den funktionelle iltmætning. Både de viste
SpO2-værdier og %O2-værdier på tendensvisningen normaliseres som procenter.
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Afsnit 6 Opstart og grundlæggende opsætning
Systemopsætning
1.

Indstil Precision Flow i overensstemmelse med brugsanvisningen til Precision Flow. Forbind
ilt- og luftforsyningsslangerne til de korrekte indløb, og slut dem derefter til stikkontakten. Tilslut
strømledningen.

2.

Tilslut Oxygen Assist Module til en ekstern strømforsyning. "Splash screen" (Splash-skærmen)
vises, mens systemet starter op. Tænd/sluk-knappen bruges til at tænde enheden, når den
er strømtilsluttet. Vælg Systemmenu. Indstil TIME (KLOKKESLÆT) og DATE (DATO) til de
korrekte værdier.

3.

Sæt Auto Mode Override (Tilsidesæt automatisk funktion) på den ønskede indstilling.
Mulighederne er: Afslut Auto Mode (Afslut automatisk funktion), 120, 90, 60, 30, 15 eller 5
sekunder. "Auto Mode Override" (Tilsidesæt automatisk funktion) fastlægger, hvordan Oxygen
Assist Module reagerer på en manuel ændring %O2-forsyningen ved, at bruge Precision
Flow, når Oxygen Assist Module står på den automatiske funktion. Når der vælges en manuel
ændring i %O2 på Precision Flow, hvor "Exit Auto Mode" (Afslut automatisk funktion) vælges,
sættes Oxygen Assist Modulet på funktionen Manual %O2 (Manual funktion). Når der vælges
en manuel ændring i %O2 på Precision Flow, hvor "120/90/60/30/15/5" sekunder vælges,
ignoreres den automatiske %O2-titreringen i den valgte tid, hvorefter Oxygen Assist Modulet
automatisk starter %O2-titreringen igen.

4.

Indstil den foretrukne lydstyrke på højtaleren og skærmens lysstyrke.

Systemadgang
PIN-koder er nødvendige for, at få adgang til softwareopdateringer, Case Data (Sagsdata) og
institutionelle standarder.
Standard PIN-koder:
Softwareopdatering - 1234
Håndtering af Case Data (Sagsdata) - 5678
Institutionelle standarder - 0987
PIN-koder kan ændres på skærmbilledet System under fanen Access (Adgang).

Afsnit 7 Patientadgang
I menuen Patient kan du vælge patienttype og patientspecifikke indstillinger, og du kan starte en ny
sag og skifte mellem den automatiske og manuelle %O2-funktion.
1.

Indstil patienttype (Neonate) (Neonatal)), %SpO2-mål, %SpO2 Upper and Lower Range (Øvre
og nedre niveau), Backup %O2og %O2 Alarm Limit (Alarmgrænse).

2.

Tryk på Start Case (Start Sag). Når en ny sag startes, opretter Oxygen Assist Module et
nyt Patient-ID, som består af et dato- og tidsstempel. Dette Patient-ID vises øverst på alle
skærmbilleder.
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Afsnit 8 Alarmopsætning
Alarmindikationer
Oxygen Assist Module meddeler 1 alarmniveau:

•

Medium prioriteret alarm Blinker gult: Serie med 3 bip.

Oxygen Assist Module viser lydløse informationsmeddelelser i meddelelsesområdet.
Bemærk:
Før du starter en ny sag, skal du med patientsensoren frakoblet bekræfte, at alarmsystemet fungerer ved
at observere, at der genereres en alarm med teksten ”No Sensor Connected” (Ingen sensor tilsluttet).
Alarmmeddelelser vises i meddelelsesområdet.
For en liste over alarmmeddelelser og nødvendig handling, se afsnittet Alarm- og statusmeddelelser.
For alarmindikationer for Precision Flow henvises til brugsanvisningen for Precision Flow.

Afbrydelse/udsættelse af alarm

•

Tryk på knappen til Alarm Silence (Afbryd alarm) for at slå alle alarmer fra i 2 minutter.

Bemærk: Hvis alarmerne er slået fra, vises et krydset klokkeikon øverst i højre
hjørne af skærmen.
Advarsler:
Hvis alarmer udsættes i 2 minutter, vil en efterfølgende alarm med samme alarmprioritet ikke blive
udsendt i løbet af 2-minutters perioden med alarmudsættelse.
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Afsnit 9 Opsætning af SpO2
Sensorvalg og placering
Vælg en passende sensor, anvend den som anvist, og hold øje med alle advarsler og forsigtighedsregler,
som er angivet i den brugsanvisning, som følger med sensoren. Rengør og fjern alle stoffer som f.eks.
neglelak fra påsætningsstedet. Kontrollér regelmæssigt for at sikre, at den anbefalede sensor forbliver
korrekt placeret på patienten. Se brugsanvisningen til sensoren for korrekt påsætning af sensoren.
Anvend sensoren på følgende måde:
1.
Fjern plastikbagsiden fra sensoren, og find de gennemsigtige vinduer på den selvklæbende side.
Optiske komponenter til dæksel til vindue.
2.
Vend sensoren, så den stiplede linje er på den laterale kant på stedet.
Bemærk: Ved valg af påsætningssted skal man prioritere en ekstremitet, der er fri for arterielt
kateter, blodtryksmanchet eller intravaskulær kateter.
3.
Sæt sensoren fast, men ikke for stramt omkring foden eller fingeren. Vinduer skal være modsat
hinanden.
Se Nellcor-brugsanvisningen for flere oplysninger om påsætning af sensoren og valg af sted.

Advarsler:
Sensoren må ikke anvendes ved en MRI-scanning. Elektrisk strøm kan forårsage forbrændinger.
Sensoren kan også påvirke MRI-billedet, og MRI-enheden kan påvirke nøjagtigheden af
oximetrimålinger.

•

Forholdsregler:
I tilfælde af beskadigelse af den sterile emballage må den IKKE steriliseres igen. Følg de lokale
bestemmelser og instruktioner om genbrug vedrørende bortskaffelse eller genbrug af sensorer.
Hvis sensoren ikke anvendes korrekt, kan det medføre forkerte målinger.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selvom sensoren er designet til at reducere effekten af omgivende lys, kan meget lys forårsage
unøjagtige målinger. I sådanne tilfælde skal sensoren tildækkes med et uigennemsigtigt materiale.
Cirkulationen distalt for sensorstedet skal kontrolleres rutinemæssigt. Stedet skal inspiceres
hver 8. time for at sikre vedhæftning, tryk, hudintegritet og korrekt optisk justering. Hvis hudens
integritet ændres, skal sensoren flyttes til et andet sted. Hvis sensoren anvendes forkert med for
højt tryk, kan der opstå trykskader.
Intravaskulære farvestoffer eller eksternt påførte farvestoffer som neglelak, farvestof eller
pigmenteret creme kan medføre unøjagtige målinger.
Overdreven bevægelse kan kompromittere ydeevnen. I sådanne tilfælde skal man forsøge at få
patienten til ikke at bevæge sig eller ændre sensorstedet til et sted med mindre bevægelse.
Må ikke nedsænkes i vand eller rengøringsmidler. Må ikke gensteriliseres. Nedsænkning i vand
eller gensterilisering kan beskadige sensoren.
Hvis sensoren er viklet for stramt på eller der anvendes supplerende tape, kan venøs pulsering
medføre unøjagtige saturationsmålinger.
Der må ikke foretages ændringer eller modifikationer på sensoren. Ændringer eller modifikationer
kan påvirke ydeevnen eller nøjagtigheden.
For yderligere advarsler, forsigtighedsregler eller kontraindikationer ved brug af denne sensor
sammen med Nellcor-kompatible instrumenter henvises til brugsanvisningen til instrumentet eller
kontakt producenten af instrumentet.

	Bemærk: Høje oxygenniveauer kan prædisponere et for tidligt spædbarn til at udvikle retinopati. Derfor
skal den øvre alarmgrænse for saturation vælges omhyggeligt i overensstemmelse med godkendte
kliniske standarder og under hensyntagen til nøjagtighedsintervallet for det anvendte oximeter.
Side 12
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Afsnit 9 Opsætning af SpO2
Det er vigtigt at vælge en passende/anbefalet sensor, og anvende den som anvist, samt holde
øje med alle advarsler og forsigtighedsregler, som er angivet i den brugsanvisning, som følger
med sensoren. Rengør og fjern alle stoffer som f.eks. neglelak fra påsætningsstedet. Kontrollér
regelmæssigt for at sikre, at den anbefalede sensor forbliver korrekt placeret på patienten.
Kraftige omgivende lyskilder som f.eks. kirurgisk lys (især lamper med xenon-lyskilde), bilirubinlamper, fluorescerende lys, infrarøde varmelamper og direkte sollys kan forstyrre en anbefalet
sensors ydeevne. For at undgå interferens fra omgivende lys skal man sørge for, at den anbefalede
sensor er påsat korrekt, og tildæk sensoren med et uigennemsigtigt materiale.
Problemer med applikationen og visse patienttilstande kan påvirke monitoreringssystemets målinger
og medføre tab af pulssignalet.
Anæmi — anæmi forårsager nedsat arterielt oxygenindhold. Selvom SpO2-målinger kan
forekomme normale, kan en anæmisk patient være hypoxisk. Korrektion af anæmi kan
forbedre arterielt oxygenindhold. Monitoreringssystemet kan muligvis ikke levere en SpO2måling, hvis hæmoglobinniveauet falder til under 5 gm/dl.
Dysfunktionelle hæmoglobiner — dysfunktionelle hæmoglobiner såsom carboxyhæmoglobin,
methæmoglobin og sulfhæmoglobin kan ikke bære oxygen. SpO2-målinger kan forekomme
normale, men en patient kan være hypoxisk, fordi der er mindre hæmoglobin til rådighed til at
bære oxygen. Der anbefales yderligere vurdering ud over pulsoximetri.

•
•

En række forhold kan medføre unøjagtige måleresultater.
Forkert påsætning af den anbefalede sensor
Påsætning af sensoren på en ekstremitet med blodtryksmanchet, arterielt kateter eller
intravaskulært kateter
Omgivende lys og/eller elektromagnetisk interferens
Sensorens påsætningssted ikke er dækket af et uigennemsigtigt materiale, når der arbejdes
under forhold med meget omgivende lys
Overdreven patientbevægelse
Mørk hudpigmentering
Intravaskulære farvestoffer eller eksternt påførte farvestoffer som neglelak, farvestof eller
pigmenteret creme.

•
•
•
•
•
•
•

Tab af pulssignal kan forekomme af flere årsager.
Den anbefalede sensor er sat for stramt på
Oppustning af en blodtryksmanchet på samme ekstremitet som den monterede sensor
Arteriel okklusion proksimalt til den anbefalede sensor
Dårlig perifer perfusion

•
•
•
•

Hvis der opstår et problem med patientbevægelse, skal man prøve en eller flere af følgende muligheder:
Kontrollér, at den anbefalede sensor er korrekt og sikkert påsat.

•
•
•
•
•

Flyt sensoren til et mindre aktivt sted.
Brug en selvklæbende sensor, som forbedrer kontakten til patientens hud.
Brug en ny sensor med frisk selvklæbende bagside.
Hold patienten i ro, hvis det er muligt.

Hvis patienten har dårlig perfusion, skal man overveje at bruge Nellcor™ SpO2 pandesensor
(MAXFAST), som giver fremragende detektering ved vasokonstriktion. Nellcor™ SpO2 pandesensorer
fungerer især godt på rygliggende patienter. Under forhold med lav perfusion afspejler Nellcor™ SpO2
pandesensorer ændringer i SpO2-værdier op til 60 sekunder tidligere end talsensoren.
3101888-DA Rev C Vapotherm Oxygen Assist Module - Brugsanvisning
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Afsnit 9 Opsætning af SpO2
Visning af SpO2 parameterfeltet

Visning af SpO2 er fra 1 - 100 %. En værdi på "---" angiver, at der ikke er nogen tilgængelige målinger.
Visningsområdet for pulsfrekvensen er fra 1 - 240 slag/min. En værdi på "---" angiver, at der ikke er
nogen tilgængelige målinger.
Bemærk: SpO2 og pulsfrekvensen opdateres én gang i sekundet.

Opsætning af SpO2-målet
1.

Tryk på feltet SpO2-mål på startskærmen, eller vælg menuen Patient for, at indstille SpO2-målet.

2.

Tryk på feltet til %SpO2-målet på berøringsskærmen, og indstil patientens SpO2-mål med
indstillingsknappen.
Indstil Target Range (Målområdet) ved, at trykke på parameterfelterne %SpO2 i Upper og Lower
Range (øvre og nedre niveau) på berøringsskærmen, og indstil forskel fra %SpO2-målet i
procenter med indstillingsknappen.

3.

	BEMÆRK: Indstilling af Target Range (Målområdet) ændrer ikke SpO2 Target (Mål). Denne
indstilling justerer kun tiden i intervalberegningen ved gennemgang af tendensen.

Side 14
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Afsnit 10 Opsætning af %O2
Mål og formål: Det automatiske %O2-styresystem bruger patientens målte SpO2-værdier til, at styre
%O2-forsyningen baseret på patientens behov. Når den automatiske %O2-kontrol slås til, forsøger
systemet at holde patientens SpO2-niveau på eller i tæt på et forudkonfigureret SpO2-mål (se også
afsnittet Yderligere oplysninger).
1.

Vælg menuen Patient for, at indstille funktionen %O2.

2.

Tryk på parameterfeltet Backup %SpO2 på berøringsskærmen, og indstil patientens Backup
%O2-værdi med indstillingsknappen.
	
Bemærk: Se beskrivelsen af funktionen Fallback %O2 (Reserve %O2) på følgende side for flere
oplysninger.
3.

Sæt Time Card (Tidskort) til Oxygen Assist Modulet i, og tryk på Start Case (Start sag). Når
patienten er stabil, skal du trykke på knappen O2 Mode AUTO (Automatisk funktion) for, at sætte
enheden på den automatisk funktion (den står som standard på Manuel).

	Bemærk: For at aktivere Auto %O2 Mode (Automatisk funktion), skal der være et tidskort i
enheden, og en patientsag skal være startet på Oxygen Assist Module.
4.

Startskærmbilledet viser nu AUTO Mode (Automatisk funktion), og Oxygen Assist Module starter
automatisk %O2-titreringen baseret på patientens SpO2-niveau og det indstillede %SpO2-mål.
%O2-mængden, der forsynes af Precision Flow kan være 21 - 100 %, medmindre der er indstillet
en %O2-grænse. Forsynet %O2 kan ses på skærmen på Precision Flow eller på den grafiske
tendensvisning på startskærmbilledet på Oxygen Assist Module.
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Afsnit 10 Opsætning af %O2
Reserve %O2-funktion
Ved korte ugyldige eller upålidelige SpO2-målinger, vises en fejlmeddelelse med fejltilstanden,
hvorefter Oxygen Assist Modulet fortsætter med, at vise den beregnede %O2, indtil SpO2-målingen er
gyldig og pålidelig.
Hvis SpO2-signalet er ugyldigt eller upålideligt, sættes %O2 på den højeste af følgende:

•
•
•

Backup %O2-indstillingen.
På indstillingen Baseline %O2 bruger systemet en algoritme til, at beregne værdien, som er
nødvendig for at holde patienten på det indstillede SpO2-niveau i den periode, hvor Oxygen
Assist Module er på Auto %O2 Mode (Automatisk funktion).
Medianværdien af de sidste tre Auto %O2-målinger, inden SpO2-fejlen opstod.

Oxygen Assist Module afslutter den automatiske funktion i følgende situationer:

•
•

Klinisk personale ændrer indstillinger af %O2 i Precision Flow. Oxygen Assist Modulet reagerer i
henhold til indstillingen i Auto Mode Override (Tilsidesættelse af automatisk funktion).
Oxygen Assist Modulet laver ugyldig eller upålidelig SpO2-målinger, som beskrevet ovenfor, i
over 2 minutter.

Hvis Oxygen Assist Modulet er gået ud af den automatiske funktion, skal du kontrollere patienten,
sensorens placering, forbindelserne og indstillingerne. Når det klinisk angives, skal du sættes Oxygen
Assist Modulet den automatisk funktion igen i menuen menuen Patient.

Afsnit 11 Lukning af systemet
Nedlukning af systemet
1.

I menuen Patient, skal du vælge End Case (Afslut sag).

2.

For at slukke for Oxygen Assist Modulet, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for, at slukke for
enheden, og derefter afbryde den medfølgende vekselstrømadapter fra stikkontakten.

Afsnit 12 Grafisk tendensvisning
Tendensdataene vises på startskærmen. Den vises SpO2 (blå) og %O2 (grøn) tendens-værdier med de
nyeste værdier på højre side af skærmen og de ældste på venstre side. %O2 Alarm Limit (Alarmgrænse)
vises som en stiplet rød linje. Tendensvisningen opdateres hvert sekund. Tendensdataene kan også ses
på skærmbilledet Trend (Tendens), hvor tendensvisningstiden kan justeres.
På skærmbilledet Trend (Tendens) kan tendensdataene ses, og visningen kan ændres med
navigationsknapperne.

Afsnit 13 Registrering af variabler
Følgende variabler logges med et sekunds interval og gemmes uendeligt i den ikke-flygtige
hukommelse. Den ikke-flygtige hukommelse bevarer sine indstillinger, selv efter at strømmen er gået
tabt, eller systemet er blevet slukket.

•
•
•
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Afsnit 13 Registrering af variabler
• SpO
• %O
• Pulsfrekvens
• Modulation i procent
• O2-alarmgrænse
• Flow (l/min.)
• Temperatur
2

2

Afsnit 14 Rengøring og desinficering
Oxygen Assist Modulet skal altid rengøres og desinficeres mellem hvert brug. Følg trinene herunder
for at sikre en ren og desinficeret enhed.

•
•
•

Tør hovedenheden af med Super Sani-Cloth®.
Undersøg den for synlig tilsmudning. Brug en børste, hvis der forekommer synlig tilsmudsning
(f.eks. en Spectrum M16-børste) til at fjerne den synlige tilsmudsning.
Aftør hovedenheden med en anden Super Sani-Cloth®. Hold overfladen våd i mindst seks
minutter. Anvend om nødvendigt flere Super Sani-Cloth®.
Vigtigt: Brug ikke blegemiddel organiske opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.

For rengøring og desinfektion af Precision Flow henvises til brugsanvisningen for Precision Flow.
Se brugsanvisningen, som følger med sensoren, for rengøring og desinficering af SpO2-sensoren og
patientkablet.

Afsnit 15 Download af data
1.

Sæt USB-drevet i Oxygen Assist Modulet.

2.

På skærmbilledet System vælges Case Data (Sagsdata) og indtast PIN-koden.

3.

Vælg de sagsfiler eller filer, som du ønsker at downloade, og tryk på Download-knappen.
BEMÆRK: Det kan tage flere minutter at downloade flere store sagsmapper.

4.

Når dataene er gemt, trykkes på OK og fjern USB-drevet.

5.

Slet løbende dine sagsfiler, så der er nok plads på drevet.

Afsnit 16 Softwareopdateringer
1.

Sæt USB-drevet med sofware-filen i Oxygen Assist Modulet.

2.

På skærmbilledet System vælges Updates (Opdateringer) og indtast PIN-koden.

3.

Vælg Opdate Software (Opdatér software).
BEMÆRK: Systemet genstarter under processen med softwareopdateringer

Afsnit 17 Referencedokumenter
Brugsanvisningen til Precision Flow findes på webstedet www.vapotherm.com
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Afsnit 18 Fejlfinding og support
Generelt
Ved behov for hjælp til Oxygen Assist Module i Vapotherm-systemet, kontaktes Vapotherms tekniske
support på TS@vtherm.com.
Oxygen Assist Module har et batteri, som kan udskiftes af brugeren. Fjern monteringspladen på
bagsiden af Oxygen Assist Module for, at få adgang til batterirummet. Fjern det gamle batteri, og
udskift det med et nyt batteri (kontakt Vapotherm tekniske support på TS@vtherm.com).
Se skærmen, kabinettet og ledningerne efter før brug, og sørg for at der ikke er nogen synlige
skader.

Fejlfinding: SpO2
Mulig årsag

Handling
Se brugsanvisningen til sensoren for at bekræfte korrekt brug og påsætning. Kontrollér
sensor- og interfacekabelforbindelser. Test sensoren på en anden patient, og/eller prøv
med en anden sensor eller et andet interfacekabel.

Pulse Search
(Pulssøgning)
rapporteres i mere
end 10 sekunder
(før der foretages
målinger).

Perfusion kan være for lav til, at modulet kan spore pulsen. Kontrollér patienten. Test
modulet på en anden person. Skift påsætningssted for sensoren. Prøv en anden type
Nellcor™ sensor.
Interferens kan forhindre modulet i at spore pulsen. Hold patienten i ro, hvis det er
muligt. Kontrollér, at sensoren er sikkert fastgjort, og udskift den om nødvendigt. Skift
påsætningssted for sensoren. Elektromagnetisk interferens kan forhindre modulet i at
spore pulsen. Fjern kilden til interferens, og/eller forsøg at stabilisere miljøet.
Brug en sensortype, der tåler større patientbevægelse, f.eks. en Nellcor™ selvklæbende
sensor.
Sensoren kan være for stram, der kan være for meget lys i omgivelserne, eller sensoren
kan være på en ekstremitet med blodtryksmanchet, arterielt kateter eller intravaskulært
kateter. Flyt sensoren efter behov.
Kontrollér patientens status.

Pulse Search
(Pulssøgning)
rapporteres, når
der er udført
vellykkede
målinger.

Perfusion kan være for lav til, at modulet kan spore pulsen. Test monitoreringssystemet
på en anden patient. Skift påsætningssted for sensoren, og/eller prøv en anden type
Nellcor™ sensor.
Interferens kan forhindre modulet i at spore pulsen. Kontrollér, at sensoren er sikkert
fastgjort, og udskift den om nødvendigt. Skift påsætningssted for sensoren. Brug en
sensortype, der tåler større patientbevægelse, f.eks. en Nellcor™ selvklæbende sensor.
Elektromagnetisk interferens kan forhindre monitoreringssystemet i at spore pulsen. Fjern
kilden til interferens, og/eller forsøg at stabilisere miljøet.
Sensoren kan være for stram, der kan være for meget lys i omgivelserne, eller sensoren
kan være på en ekstremitet med blodtryksmanchet, arterielt kateter eller intravaskulært
kateter. Flyt sensoren efter behov.
Sørg for, at både pulsoximetrisensoren og interfacekablet er Nellcor™-produkter.

Monitoren virker,
men registrerer
ikke patientdata.

Hvis der rapporteres interferens, skal man være sikker på, at Nellcor™ sensoren er
korrekt tilsluttet, og at patienten stadig ligger stiller.

Patientdata er
mistænkelige.

Nulstil modulet.

Kontrollér, om der rapporteres tab af puls; kontrollér, at Nellcor™ sensoren er tilsluttet
korrekt.
Kontrollér sensor- og interfacekabelforbindelser.

Intermitterende
Nulstil modulet.
eller beskadigede
Kontrollér sensor- og interfacekabelforbindelser.
patientdata.
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Afsnit 19 Specifikationer
Fysiske egenskaber
Mål:

Højde 9", bredde 9", dybde 4"

Vægt:

4,1 lbs.

Montering:

VESA Oxygen Assist Module monteringsstang

Tilslutninger:

Via kommunikationskabel fra Oxygen Assist Module til Precision Flow

Systemkrav
Strøm:

Den medfølgende 12 VDC strømforsyning virker på 100 - 240 VAC, 18 W, 47 63 Hz
Denne strømadapter giver magnetisk isolering af Oxygen Assist Module til
strømforsyningen.

Batteri:

Li-ion, 34 - 37 Wh, intern

Ekstern batterioplader:

Ikke relevant

Miljø
Omgivende temperatur: 18-30 °C
Betjening:

Opbevaring og forsendelse:

Omgivende relativ luftfugtighed: 20-90 % ikke-kondenserende
Omgivende tryk: Standard atmosfærisk (Må ikke anvendes under hyperbariske
forhold.)
Omgivende temperatur: -10 - +50 °C
Omgivende relativ luftfugtighed: 20-90 % relativ fugtighed

Kontakt med patienten:

Indirekte via SpO2-sensor og kanyle til Precision Flow O2

Beskyttelse mod indtrængen af
væske:

IPX2 – drypfri

Alarm lydtryk

Alarm med medium prioritet 65 dBA maks. ved lydstyrkeindstilling 10

Driftshøjde

2000 meter

Indgange
Sensorer:

SpO2-stik til kabel til Nellcor-patientgrænseflade

Kommunikation med eksterne
enheder:

Tilslutning til Precision Flow via kommunikationskablet fra Oxygen Assist Module

Udgange
RJ45-tilslutning:

ADVARSEL: Denne forbindelse er ikke beregnet til netværksforbindelse.
Det er kun til brug for Vapotherm.

BEMÆRK: Systemet til Oxygen Assist Module består af et Oxygen Assist Module og den
medfølgende vekselstrømadapter. Den medfølgende vekselstrømadapter er en enhed i
beskyttelsesklasse I.
ADVARSEL: For at undgå risiko for elektrisk stød, må dette udstyr kun tilsluttes en stikkontakt
med jordforbindelse.
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Afsnit 19 Specifikationer
Standarder
IEC 60601-1: 2005 (Tredje udgave)
+ CORR. 1:2006 + CORR. 2: 2007
Elektromedicinsk udstyr – del 1: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og
+ A1: 2012 (eller IEC 60601-1: 2012 væsentlige funktionsegenskaber
genoptryk)
IEC 60601-1-10: 2007, AMD1: 2013
til brug sammen med IEC 60601-1:
2005, COR1: 2006, COR2: 2007,
AMD1: 2012

Elektromedicinsk udstyr – del 1 - 10: Generelle krav til grundlæggende
sikkerhed og grundlæggende ydeevne – Sikkerhedsstandard: Krav til udvikling
af fysiologiske kontroller med lukket sløjfe (FDA Konsensusstandard FR
genkendelsesnummer 19-9)

IEC 60601-1-6: 2010, AMD1: 2013
Til brug sammen med IEC 62366:
2007, AMD1: 2014 and IEC 606011: 2005, COR1: 2006, COR2:
2007, AMD1: 2012 eller tilsvarende
konsolideret version IEC 60601-1:
2012 (Udgave 3.1)

Elektromedicinsk udstyr – del 1 - 6: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed
og grundlæggende ydeevne – Sikkerhedsstandard: Brugervenlighed

IEC 60601-1-8: 2006 (Anden
udgave) + Am.1: 2012 til brug
sammen med IEC 60601-1: 2005
(Tredje udgave) + Am.1: 2012

Del 1- 8: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlige
funktionsegenskaber– Sikkerhedsstandard: Generelle krav, test og vejledning
for alarmsystemer i elektromedicinsk udstyr og elektromedicinske systemer

IEC 60601-1-2. Udg. 4.0 (2014-02)

Generelle sikkerhedskrav – Sikkerhedsstandard: Elektromagnetisk kompatibilitet
– krav og test

ISO 80601-2-61: 2017, COR1: 2018
til brug med IEC 60601-1: 2005,
Elektromedicinsk udstyr – del 2 - 61: Særlige krav til grundlæggende sikkerhed
COR1: 2006, COR2: 2007, AMD1:
og afgørende ydeevne af udstyr til pulsoximeter
2012
IEC 62304: 2006 (Første udgave) +
A1: 2015
( eller IEC 62304: 2015 CSV)

Software til medicinsk udstyr: Processer for softwarens livscyklus

IEC 62366-1: 2015

Medicinsk udstyr – del 1: Anvendelse af brugervenligt teknik på medicinske
enheder
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Afsnit 19 Specifikationer
NellcorTM nøjagtighedsspecifikationer
Saturation1

Nøjagtighed

Voksen2,3

70 til 100 % ±2

Neonatal

70 til 100 % ±2

4,5

Voksen og neonatal lav Sat

60 til 80% ±3

2,3,4

Lav perfusion6

70 til 100 % ±2

Voksen og neonatal med bevægelse2,7

70 til 100 % ±3

Saturation

Nøjagtighed

1

Voksen

2,3

og neonatal

20 til 250 slag/min ±3

4,5

Lav perfusion6
Voksen og neonatal med bevægelse

20 til 250 slag/min ± 3
2,7

20 til 250 slag/min ± 3

1. Nøjagtigheden af saturation varierer efter sensortype. Se PT00098565 Nellcor™ Oxygen Saturation Accuracy Specification
Grid ( Mønster for nøjagtighedsspecifikantionen for oxygensaturation).
2. Nøjagtighedsspecifikationer blev valideret ved hjælp af målinger af sunde frivillige, ikke-ryger voksne under kontrollerede
hypoxi-undersøgelser, som dækker de specificerede saturationsintervaller. Der blev rekrutteret forsøgspersoner fra
lokalbefolkningen, og de omfattede både mænd og kvinder i alderen fra 18 - 50 år og omfattede en række hudpigmenteringer.
Pulsoximeterets SpO2-målinger blev sammenlignet med SaO2-værdier fra de udtrukne blodprøver målt ved hæmoximetri. Alle
nøjagtigheder udtrykkes som ±1 SD. Da målinger med pulsoximeter-udstyr er statistisk fordelt, kan ca. to tredjedele af målingerne
forventes at falde i dette nøjagtighedsinterval (ARMS).
3. Specifikationer for voksne vises for sensorer til OxiMax™ MAXA og MAXN med pulsoximeteret.
4. Neonatalspecifikationer vises for sensorer til OxiMax™ MAXN med pulsoximeteret.
5. Klinisk funktionalitet er blevet påvist på en population af hospitalsindlagte neonatale patienter. Den observerede SpO2nøjagtighed var 2,5 % i en undersøgelse med 42 patienter i alderen 1 til 23 dage, vægt fra 750 til 4.100 gram og 61
observationer, som strakte sig over et interval på 77 % til 98 % SaO2.
6. Specifikationen gælder for overvågningskablets ydelse. Nøjagtigheden af aflæsningen ved tilstedeværelse af lav perfusion
(detekteret IR-pulsmodulationsamplitude 0,03 % - 1,5 %) blev valideret ved hjælp af signaler leveret af en patientsimulator. SpO2og pulsfrekvenværdierne var varieret over hele monitoreringsintervallet over et interval med svage signalforhold og sammenlignet
med den kendte sande saturation og pulsfrekvens for indgangssignalerne.
7. Bevægelsesevnen blev valideret under en kontrolleret hypoxi-blodundersøgelse over et SaO2-spænd på 70 % til 98,9
% og et interval af pulsfrekvensen på 41 - 105 slag/min for en bekvemmelighedssampling. Forsøgspersoner udførte
gnubbe- og bankebevægelser 1 - 2 cm i amplitude med aperiodiske intervaller (tilfældigt skiftende) med en tilfældig variation
i frekvens mellem 1 - 4 Hz. Den gennemsnitlige modulation i procent i hvileperioder var 3,28, og under bevægelse 4,05.
Bevægelsesydelsen over hele det angivne interval af pulsfrekvens blev valideret ved hjælp af syntetiske signaler fra en
patientsimulator, som bestod af repræsentative komponenter til hjerte- og signalartefakter. Anvendelighed: OxiMax™ MAXA-,
MAXAL-, MAXP-, MAXI-, og MAXN-sensorer.

Referencer
Se Brugsanvisningen til Precision Flow for yderligere oplysninger om specifikationerne til Vapotherm
Precision Flow.
Specifikationerne til SpO2-sensoren kan findes i dokumentationen, der fulgte med sensoren.
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Afsnit 20 Alarmer og informationsmeddelelser
Enhedens grundlæggende ydeevne består i korrekt måling af FiO2-niveauer, baseret på patientens
kliniske behov i henhold til SpO2-målingen. Brugeren skal på behørig vis reagere på alarmer for at
sikre, at enhedens vigtigste præstation opretholdes.
Oxygen Assist Module udsender ikke SpO2-alarmer. Der skal anvendes separat og uafhængig
patientmonitorering.
Forsinkelsen af alarmtilstanden er den tid, der går mellem patienthændelsen og til, hvornår Oxygen
Assist Module registrerer problemet. Forsinkelsen for generering af alarmsignalet er den tid, der går
fra det tidspunkt, hvor Oxygen Assist Module registrerer problemet, til det tidspunkt, hvor alarmen
genereres. Den maksimale forsinkelse er ca. 1 sekund.
Nedenstående alarm- og informationsmeddelelser vises, når en sag er aktiv, og når Oxygen Assist
Modulet står på den automatiske funktion. Reserve %O2 forsynes, hvis SpO2 -signalet mangler.
Alarmmeddelser af medium prioritet

Handling og fejlfinding

Battery Low - Shutdown Immenent (Lav
batteriniveau - Systemet lukker snart ned)

Tilslut Oxygen Assist Module til en ekstern strømforsyning

Check SpO2 - Defective Sensor (Kontrollér SpO2 Skift sensoren, stil enheden på funktionen MANUAL (MANUEL)
- Defekt sensor)
eller vælg End Case (Afslut sag)
Check SpO2 - Incompatible Sensor (Kontrollér
SpO2 - Sensoren er ikke kompatibel)

Skift sensoren, stil enheden på funktionen MANUAL (MANUEL)
eller vælg End Case (Afslut sag)

Check SpO2 - No Sensor Connected (Kontrollér
SpO2 - Der er ikke tilsluttet nogen sensor)

Tilslut sensoren igen med et godt signal, stil enheden på
funktionen MANUAL (MANUEL) eller vælg End Case (Afslut sag)

Check SpO2 - Unrecognized Cable (Kontrollér
SpO2 - ukendt sensor)

Skift sensoren, stil enheden på funktionen MANUAL (MANUEL)
eller vælg End Case (Afslut sag)

Sæt et Time Card (Tidskort) i eller vælg End
Case (Afslut sag)

Time Card (Tidskort) er udløbet eller er blevet fjernet. Sæt et Time
Card (Tidskort) i eller vælg End Case (Afslut sag)

Kommunikationsfejl med Precision Flow

Gendan forbindelsen til Precision Flow, og gå på funktionen
MANUAL (MANUEL) eller vælg End Case (Afslut sag)

Ugyldig softwareversion til Precision Flow

Gendan forbindelsen til Precision Flow eller vælg End Case
(Afslut sag), og opdater derefter softwaren til Precision Flow

SpO2-kommunikationsfejl

Advarsler om selvrettelse. Stil enheden på funktionen MANUAL
(MANUEL) eller vælg End Case (Afslut sag)

Systemet blev nulstillet på grund af Watchdog
Timeout (Overvågning af timeout)
Kontrollér indstillingerne

Kontrollér indstillingerne. Tryk på en vilkårlig tast eller på
berøringsskærmen, eller drej på indstillingsknappen
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Lydløse informationsmeddelelser

Handling og fejlfinding

%O2 Above Limit* (Over grænsen)

Forøg % O2 Alarm Limit (Alarmgrænse), eller gå på den
manuelle funktion

Brug med batteri

Oxygen Assist Module står på batteri-funktionen. Når den
eksterne strøm afbrydes, skifter modulet automatisk til
batteridrift.

Lavt batteriniveau

Tilslut Oxygen Assist Module til en ekstern strømforsyning

Kontrollér Precision Flow

Nulstil alarmen til Precision Flow, og sørg for at den står på
funktionen Run (i drift) med tilværelse af både Air (luft) og O2

Check SpO2 - Interference Detected* (Kontrollér
SpO2 - Forstyrrelser registreret*)

Tilslut sensoren igen med et godt signal

Check SpO2 - Pulse Search* (Kontrollér SpO2 Pulssøgning*)

Tilslut sensoren igen med et godt signal

Check SpO2 - Sensor Off Patient* (Kontrollér
SpO2 - Sensoren er ikke på patienten*)

Tilslut sensoren igen med et godt signal

Pladsmangel på det lokale drev

Slet tidligere sagsfiler på det lokale drev

Det lokale drev er fuld

Slet tidligere sagsfiler på det lokale drev

SpO2-mål > 95 %

Skift SpO2-mål til 95 % eller lavere

SpO2-mål < 85 %

Skift SpO2-mål til 85 % eller højere

Tiden udløber snart

Sæt et nyt Time Card (Tidskort) i, før tiden udløber, eller vælg
End Case (Afslut sag)

* Disse lydløse informationsmeddelelser ændres til alarmer af medium prioritet, hvis de ikke rettes inden
for 2 minutter.
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Afsnit 21 Terminologi
Terminologi og akronymer
Dyspnø

Respirationsbesvær eller åndenød

KOL

Kronisk obstruktiv lungesygdom

Normoxæmi

Normale iltniveauer i blod

Hypoxæmi

Lave iltniveauer i blod

Hyperoxæmi

For høje iltniveauer i blod/syreindhold i blod

PID-styreenhed

Proportional-integreret-derivativ styreenhed

Afsnit 22 Yderligere oplysninger
Automatisk styring af FiO2
Det automatiske FiO2-styresystem bruger patientens målte SpO2-værdier til, at styre FiO2-forsyningen
baseret på patientens behov. Systemet forsøger at opretholde patientens SpO2-niveau på eller tæt på
et forudkonfigureret SpO2-mål ved, at titrere forsynet FiO2, baseret på den målte SpO2-værdi. Systemet
reagerer på både midlertidige ændringer i SpO2-forsyningen, samt på langvarige ændringer i patientens
FiO2-behov.
Kontrolalgoritmen opretter en feedback-sløjfe i gasforsyningssystemet. Den sammenligner patientens
SpO2-måling med den forudkonfigurerede SpO2-måling, og indstiller hastigheden af FiO2-forsyningen
i henhold hertil. Algoritmen foretager næsten øjeblikkelige justeringer (inden for 10 sekunder) af
ændringer i SpO2-målinger, og lærer af tidligere ændringer og forudser kortsigtede ændringer. Dette
virker som en proportional-integreret-derivatstyreenhed (PID-styreenhed).
Algoritmen kan f.eks. foretage følgende automatiske justeringer på FiO2-forsyningen:

•
•
•
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I perioder med normoxia, hvor SpO2-målingen er stabil og forbliver over det forudkonfigurerede
SpO2-mål, starter algoritmen en gradvis fravænning/reduktion af FiO2-forsyningen. Når
målingerne af SpO2 falder under det forudkonfigurerede SpO2 , finder der ikke længere
fravænning sted.
I perioder med hypoxæmi (SpO2-måling < indstillet SpO2-mål), forøger algoritmen FiO2forsyningen, inden for 10 sekunder efter påvisning af hypoxæmi. FIO2-forsyningen stiger derefter
løbende, mens hypoxæmi fortsætter. Stigningen i FiO2 er proportional med graden af hypoxæmi.
I perioder med hyperoxæmi (SpO2-måling > indstillet SpO2-mål), reducerer algoritmen FiO2forsyningen. Afhængigt af graden af hyperoxæmi, startes reduktionen inden for 10 sekunder,
hvilket medfører en øget og vedvarende reduktion, så længe patienten forbliver i en tilstand med
hyperoxæmi.
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Advarsler:

•
•
•
•

Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder eksterne enheder som f.eks. antennekabler og
eksterne antenner) skal mindst være 30 cm (12 tommer) væk fra alle dele af Precision Flow®
med Oxygen Assist Module-systemet, herunder kabler, der er specificeret af Vapotherm. I
modsat fald kan det føre til forringet ydeevne for dette udstyr.
Anvendelse af dette udstyr ved siden af eller stablet oven på andet udstyr skal undgås, fordi
det kan resultere i forkert funktion. Hvis sådan brug er nødvendig, skal der holdes øje med
dette udstyr og andet udstyr for at verificere, at det fungerer normalt.
Anvendelse af andet tilbehør, andre transducere og andre kabler end dem, der er specificeret
eller leveret af producenten, kan medføre øgede elektromagnetiske emissioner eller nedsat
elektromagnetisk immunitet for dette udstyr og resultere i forkert betjening.
Brug ikke kabler, der ikke er leveret af producenten af dette udstyr.

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetiske emissioner
Oxygen Assist Modulet er beregnet til brug i det nedenfor specificerede elektromagnetiske miljø.
Kunden eller brugeren af Oxygen Assist Modulet skal sikre sig, at den anvendes i et sådant miljø.
Emissionstest
RF-emissioner
CISPR 11

RF-emissioner
CISPR 11
Harmoniske
emissioner

Overensstemmelse
Gruppe 1

Klasse A

Klasse A

IEC 61000-3-2
Spændingsudsving/
flimmeremissioner
IEC 61000-3-3

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø – vejledning
Oxygen Assist Module bruger kun RF-energi til dens
interne funktion. Derfor er dets RF-emissioner meget
lave, og det er ikke sandsynligt, at de vil forårsage
interferens med nærtstående elektronisk udstyr
Oxygen Assist Module er velegnet til brug i alle andre
virksomheder end private og kan anvendes i private
virksomheder og virksomheder, der er direkte forbundet
til det offentlige strømforsyningsnetværk med lav
spænding, som forsyner bygninger, der anvendes til
private formål, forudsat at følgende advarsel overholdes:
Advarsel: Dette udstyr/system er kun beregnet til
brug af sundhedspersonale. Dette udstyr/system kan
forårsage radiointerferens eller forstyrre driften af
udstyr i nærheden. Det kan være nødvendigt at træffe
afværgeforanstaltninger som f.eks. at vende eller flytte
Oxygen Assist Module eller afskærme stedet.
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Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetiske emissioner
Oxygen Assist Modulet er beregnet til brug i det nedenfor specificerede elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af
Oxygen Assist Module skal sikre sig, at den anvendes i et sådant miljø.
IMMUNITETSTEST

Elektrostatisk
afladning (ESD)
IEC 61000-4-2

Hurtig elektrisk
transient/burst
IEC 61000-4-4

Stigning
IEC 61000-4-5

Spændingsfald, korte
afbrydelser og
spændingsvariationer
på strømforsyningens
indgangsledninger
IEC 61000-4-11

Strømfrekvens
(50/60 Hz) magnetisk
felt

IEC 60601
testniveau

Overensstemmelsesniveau

±8 kV kontakt
±2, 4, 8 og 15 kV luft

±8 kV
±2, 4, 8 og 15 kV luft

Elektromagnetisk miljø –
vejledning
Gulve skal være lavet af træ, beton
eller belagt med keramiske fliser.
Hvis gulvene er dækket med et
syntetisk materiale, skal den relative
luftfugtighed være mindst 30 %.
10 sekunders ventetid mellem
afladninger.

±2 kV for
strømforsyningsledninger
±1 kV for indgangs-/
udgangsledninger
100 kHz gentagelseshastighed
±0,5, 1 og 2 kV ledning(er)
til jord
±1 kV ledning(er) til ledning(er)

±2 kV
±1 kV
100 kHz
gentagelseshastighed

±0,5, 1 og 2 kV
±1 kV

Kvaliteten af netstrømmen skal
være typisk for et erhvervs- eller
hospitalsmiljø.

Netspændingskvaliteten skal
være typisk for et erhvervs- eller
hospitalsmiljø.

< 5 % Ut
(> 95 % fald i Ut)
til 0,5 cyklus ved fasevinkel 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°
og 315°
40 % Ut
(60 % fald i Ut) for 5 cyklusser
70 % Ut
(30 % fald i Ut) for 25 cyklusser
< 5 % Ut
(> 95 % fald i Ut) i 5 sek.

Ifølge standard

Netspændingskvaliteten skal
være typisk for et erhvervs- eller
hospitalsmiljø.
Hvis brugeren af Oxygen Assist
Module har brug for fortsat drift under
strømafbrydelser, anbefales det, at
Oxygen Assist Module strømforsynes
fra en nødstrømsforsyning eller et
batteri.

30 A/m

30 A/m

Strømfrekvensens magnetfelter
skal være på niveauer, der er
karakteristiske for en typisk placering
på et typisk kommercielt miljø eller
hospitalsmiljø.

IEC 61000-4-8
BEMÆRK UT er vekselstrømsspændingen før anvendelse af testniveauet.
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Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetiske emissioner
Oxygen Assist Modulet er beregnet til brug i det nedenfor specificerede elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af Oxygen
Assist Modulet skal sikre sig, at den anvendes i et sådant miljø.
IMMUNITETSTEST

IEC 60601
TESTNIVEAU

Overensstemmelsesniveau

Elektromagnetisk miljø – vejledning
Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr
må ikke bruges tættere på nogen dele af [MEUDSTYRET eller ME-SYSTEMET], herunder kabler,
end den anbefalede afstand, der er beregnet ud fra
ligningen, som gælder for transmitterens frekvens.
Anbefalet afstand
d = 1,2√P
d = 1,2√P 80 MHz til 800 MHz

Ledningsbåret RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz
6 Vrms i ISM-bånd

Udstrålet RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz til 2,7 GHz

3Vrms
6 Vrms i ISM-bånd

3V/m

d = 2,3√P 800 MHz til 2,3 GHz
hvor P er senderens maksimale nominelle
udgangseffekt i watt (W) i henhold til producenten
af senderen, og d er den anbefalede afstand i
meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt ved
en elektromagnetisk undersøgelse af stedeta, skal
være mindre end overensstemmelsesniveauet i
hvert frekvensområde.b
Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der
er mærket med følgende symbol:

BEMÆRK 1 På 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.
BEMÆRK 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og
refleksion fra strukturer, objekter og personer.
Feltstyrker fra faste sendere, såsom basisstationer til radiotelefoner (mobile/trådløse) og landmobile radioer, amatørradio, am- og
FM-radioudsendelser og TV-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetisk miljø,
bør der overvejes en elektromagnetisk undersøgelse af stedet på grund af fastgjorte RF-sendere. Hvis den målte feltstyrke på det
sted, hvor Oxygen Assist Module bruges, overstiger den relevante RF- overholdelsesniveau ovenfor, skal Oxygen Assist Module
observeres for at kontrollere normal drift. Hvis der observeres unormal funktion, kan yderligere foranstaltninger være nødvendige,
såsom at vende eller flytte Oxygen Assist Module.
a

b

Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end [V1] V/m.
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Anbefalet separationsafstand mellem
bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Oxygen Assist Module
Oxygen Assist Module er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor forstyrrelser i RF-stråling er kontrollerede. Kunden
eller brugeren af Oxygen Assist Module kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en
minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og Oxygen Assist Module som anbefalet
nedenfor i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
Separationsafstand i henhold til senderens frekvens
m

Maksimal nominel effekt
på senderen
W

50 kHz til 80 MHz
uden for ISM-bånd

150 kHz til 80 MHz
indenfor ISM-bånd

800 MHz til 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

På sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede afstand d i meter (m) beregnes med
ligningen, der gælder for transmitterens frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til
producenten af senderen.
BEMÆRK 1 På 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højere frekvensområde.
BEMÆRK 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og
refleksion fra strukturer, genstande og personer.
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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
Tyskland
Telefon: +49 (0) 211 3013 2232

Kan være patenteret. www.vapotherm.com/
patents
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